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Rezumatul tezei de abilitare

Teza de abilitare Asigurarea calităţii serviciilor şi gestionarea resurselor ȋn reţele de
comunicaţii cu acces radio sintetizează realizările ştiinţifice, academice şi profesionale din
perioada post‐doctorală, de la obţinerea titlului ştiinţific de Doctor ȋn domeniul Electronică şi
Telecomunicaţii (2009) cu teza Contrbuţii la implementarea calităţii serviciilor ȋn reţele de
telecomunicaţii susţinută la Universitatea Tehnică din Cluj‐Napoca şi până ȋn prezent (2016).
Teza este structurată pe trei capitole.
Primul capitol Structura tezei de abilitare prezintă modul de organizare al tezei şi
grupează contribuţiile şi activităţile de cercetare pe patru direcţii de cercetare.
În capitolul doi, secţiunea Realizări ştiinţifice, pentru fiecare din cele patru direcţii de
cercetare se defineşte problema care s‐a dorit a fi rezolvată, se indică sintetic soluţia propusă,
se menţionează cadrul de realizare, se definesc caracteristicile tehnice ale soluţiei, se
evaluează performanţele soluţiei propuse pe baza rezultatelor obţinute prin simulare sau ȋn
campaniile de măsurători, se sintetizează principalele contribuţii şi se prezintă modul de
diseminarea al rezultatelor.
Direcţia de cercetare D1 Contribuţii la dezvoltarea unor mecanisme cu suport QoS
cap‐la‐cap ȋn reţele cu acces radio bazate pe profile QoS şi pe ȋnvăţare automată propune
două metode de determinare a unui traseu cap‐la‐cap pornind de la cerinţele aplicaţiei. Prima
metodă (C1.1) propune realizarea unui mecanism QoS cap‐la‐cap pe bază de profile utilizând
sondarea selectivă ȋn vederea testării stării reţelei şi aplicând o metrică compozită ȋn vederea
selectării căii fezabile cap‐la‐cap. A doua metodă (C1.2) propune implementarea unui
mecanism QoS cap‐la‐cap utilizând algoritmi de inteligenţă artificială şi procesarea stărilor
precedente ale reţelei ȋn Cloud.
Direcţia de cercetare D2 Contribuţii la dezvoltarea unor module UWB destinate
comunicaţiilor radio intra‐satelitare vizează realizarea unor module radio cu transmisie de tip
UWB destinate inlocuirii, completării sau extinderii infrastructurilor cablate din interiorul
satelitului. Contribuţiile şi activităţile de cercetare au avut două componente: selectarea
tehnicii de transmisie (UWB) şi indicarea tehnologiilor COTS pentru realizarea modulului UWB
dedicat comunicaţiilor intra‐satelitare (C2.1), respectiv proiectarea stivei de protocol de
comunicaţie (C2.2) ȋn vederea interfaţării computerului de la bordul navei (on‐board
computer) şi instrumentele ştiinţ0ifice (scientific instruments).
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A treia direcţie de cercetare D3 Contribuţii la dezvoltarea unor sisteme de acces
radio pe baza de senzori destinate culegerii de date din zone izolate propune arhitecturi
radio de acces pe bază de senzori destinate culegerii şi transmiterii datelor provenite din
monitorizarea substanţelor chimice periculoase (C3.1), respectiv a datelor provenite din
monitorizarea scurgerilor de petrol de la sondele marine scoase din uz (C3.2).
A patra direcţie de cercetare D4. Contribuţii la dezvoltarea unor tehnici de sondare
ionosferică pe baza parametrului TEC a vizat indicarea unor metode de determinare a
variaţei totale a densităţii de electroni TEC pe baza recepţiei semnalelor GPS provenite de la
sistemele de navigaţie globală GNSS. O primă activitate (C4.1) a reprezentat‐o participarea la
realizarea unei platforme dedicată instalării receptorului GPS de tip NovAtel GPStation‐6 ce
facilitează măsurători ale semnalelor provenite de la sistemele de navigaţie globală (GNSS). O
a doua activitate (C4.2) a reprezentat‐o monitorizarea propagării ionosferice şi realizarea
măsurătorilor TEC pe baza semnalelor GPS recepţionate şi procesate cu ajutorul receptorului
GISTM (GNSS Ionospheric Scintillation and TEC Monitor) NovAtel GPStation‐6.
Astfel, cele patru direcţii de cercetare sunt analizate din perspectiva asigurării
suportului pentru calitatea serviciului şi al gestionării resurselor ȋn reţele de comunicaţii cu
acces radio, dupa cum urmează: identificarea unor trasee cap‐la‐cap ȋn reţele cu acces unificat
pe baza unor constrângeri parametrice QoS (D1), garantarea unor parametrii de trafic pentru
comunicaţiile intra‐satelitare (D2), preluarea, transmiterea şi procesarea unor informaţii
critice ȋn timp de la nivelul unor reţele de acces pe bază de senzori radio instalate ȋn zone
izolate (D3) şi garantarea calităţii transmisiilor radioȋn banda HF pe baza cunoaşterii gradului
de ionizare al ionosfericei determinat din parametrului TEC pe baza analizei semnalelor GPS.
Tot ȋn capitolul doi, secţiunea Realizări academice şi profesionale, după o scurtă
prezentare, este descrisă experienţa academică dobândită, capacitatea de a conduce proiecte
de cercetare‐dezvoltare, capacitatea de a lucra ȋn echipă şi eficienţa colaborarilor ştiinţifice,
vizibilitatea şi impactul realizărilor academice, ştiinţifice şi profesionale, experienţa
profesională în alte instituţii decât în instituţia gazdă, capacitatea de a îndruma studenţi şi
tineri cercetători şi investiţii în infrastructura didactică şi de cercetare.
Ȋn capitolul trei Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei ştiinţifice, academice şi
profesionale sunt indicate principalele direcţii de evoluţie şi dezvoltare a carierei: publicarea
suportului de curs la disciplinele Proiectarea Reţelelor Radio şi Radiocomunicaţii Celulare,
atragerea de resurse pentru realizarea unor noi investiţii în infrastructura didactică şi de
cercetare, implicarea ȋn activităţile de cercetare şi de gestionare a sustenabilităţii centrului de
comunicaţii radio intra‐satelitare IntraSAT‐Tech, alcătuirea unei echipe de cercetare în
vederea finanţării unor proiecte de cercetare prin programul Resurse Umane (TE, Tinere
Echipe), publicarea rezultatelor cercetărilor obţinute în reviste cu factor de impact şi
brevetarea soluţiilor propuse.
Lucrarea conţine un număr de 131 referinţe bibliografice incluzând şi contribuţiile
proprii publicate ȋn calitate de autor sau co‐autor pentru 38 de lucrări ȋn tematica abordată.
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Abstract of the Habilitation Thesis

The habilitation thesis Quality of service assurance and resource management in radio
access communication networks presents the post‐doctoral scientific, academic, and
professional achievements accomplished since the public defense, in 2009, of the PhD thesis
entitled Contributions to the quality of services implementation in the telecommunication
networks.
This thesis is divided into three chapters:
The first chapter, Structure of the habilitation thesis, presents the structure of the thesis
and organizes the contributions and research activities in four research directions.
In the second chapter, for each of the four research directions, the section Scientific
achievements outlines the problem to be solved, summarizes the proposed solution, presents
the research framework, defines the technical characteristics of the proposed solution,
evaluates the performance of the solution by means of simulation results or measurement
campaigns, highlights the main contributions, and presents the result dissemination.
The first research direction, D1 Contributions to the development of end‐to‐end QoS
support mechanisms based on QoS profiles and machine learning for radio access networks,
proposes two methods to determine the end‐to‐end path based on the application
requirements. The first method (C1.1) presents an end‐to‐end QoS mechanism using QoS
profiles that uses selective probing to determine the network state and a composite metric to
compute and select the feasible path. The second method (C1.2) proposes and end‐to‐end
QoS mechanism that makes use of artificial intelligence algorithms and in‐cloud processing of
data regarding the previous states of the network.
The second research direction, D2 Contributions to the development of UWB modules
designed for intra‐satellite wireless communications, aims to develop a set of wireless
modules using UWB transmission to replace, complement or extend the standard wired
communication systems on‐board the satellite. The contributions and research activities are
divided in two main categories: determination of the UWB transmission technique and of the
COTS technologies for the implementation of the UWB solution for intra‐satellite
communications (C2.1), and the design of the protocol stack (C2.2) to interface the on‐board
computer and the scientific instruments.
The third research direction, D3 Contributions to the development of a radio access
system based on sensors for data acquisition in isolated areas proposes the radio access
architectures based on sensors for the acquisition and transmission of monitoring data from
hazardous substances (C3.1) and from oil‐spills from marine extraction pumps (C3.2).
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The fourth research direction, D4. Contributions to the development of ionospheric
monitoring based on the TEC parameter, indicates a method to determine the total electron
content (TEC) density variation based on the GPS signals received from the global navigation
satellite systems (GNSS). The first activity (C4.1) describes the work carried out during the
development of a dedicated platform for the installation of the NovAtel GPStation‐6 receiver
for GNSS signals measurements. The second activity (C4.2) illustrates the ionospheric
monitoring and the TEC measurement based on GPS received signals using the GNSS
Ionospheric Scintillation and TEC Monitor (GISTM) receiver NovAtel GPStation‐6.
Therefore, the four research directions are analyzed from the quality of service and
resource management points of view, as follows: determining the end‐to‐end paths in unified
access networks based on multiple QoS constraints (D1), guaranteeing the traffic
requirements for intra‐satellite communications (D2), transmitting and processing time‐
critical data from radio access sensor networks deployed in isolated areas (D3), and assuring
the quality of the HF transmissions as a direct consequence of ionosphere ionization
monitoring by means of TEC analysis using GPS received signals.
In the second chapter, section Academic and professional achievements begins with a
short description and presents: the achieved academic experience, the capacity to manage
research and development projects, the teamwork ability and the efficiency of the
collaborations, the visibility and the impact of the academic, scientific and professional
achievements, the professional experience achieved in other institutions, the capability to
coordinate students and young researchers, and the acquisition of didactic and research
infrastructure.
The third chapter, Scientific, academic and professional development plan, indicates
the main career growth and development directions: publishing the Radio Network Planning
and Cellular Radiocommunications courses, accessing new funds for further didactic and
research infrastructure acquisitions, performing research and management activities for the
sustainability of the radio intra‐satellite communications centre IntraSAT‐Tech, developing a
research team fit to access research funds through the Human Resourses subprogramme (TE,
Young Independent Teams), publishing the research results in high‐impact journals and
patenting the proposed solutions.
The thesis cites a list of 131 references including the contributions published in 38
papers that I authored or co‐authored.
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I. Structura tezei de abilitare
Teza de abilitare Asigurarea calităţii serviciilor şi gestionarea resurselor ȋn reţele de
comunicaţii cu acces radio sintetizează realizările ştiinţifice, academice şi profesionale din
perioada post‐doctorală, de la obţinerea titlului ştiinţific de Doctor ȋn domeniul Electronică şi
Telecomunicaţii cu teza Contrbuţii la implementarea calităţii serviciilor ȋn reţele de
telecomunicaţii susţinută la Universitatea Tehnică din Cluj‐Napoca (2009), până ȋn prezent
(2016). Teza a fost apreciată de comisia de evaluare cu distincţia Cum Laude.
În Capitolul II, Secţiunea II.1 Realizări ştiinţifice sunt dezvoltate principalele
contribuţii şi activităţi grupate pe cele patru direcţii de cercetare post‐doctorală:
D1: Contribuţii la dezvoltarea unor mecanisme cu suport QoS cap‐la‐cap ȋn reţele cu
acces radio bazate pe profile QoS şi pe ȋnvăţare automată cu procesare ȋn Cloud
D2: Contribuţii la dezvoltarea unor module UWB destinate comunicaţiilor radio intra‐
satelitare
D3: Contribuţii la dezvoltarea unor sisteme cu acces radio pe bază de senzori destinate
culegerii de date din zone izolate
D4: Contribuţii la dezvoltarea unor tehnici de sondare ionosferică pe baza parametrului
TEC
Pentru cele patru direcţii de cercetare prezentate ȋn Tabelul 1 sunt indicate
contribuţiile şi activităţile de cercetare post‐doctoale şi cadrul ȋn care au fost realizate
(proiectele de cercetare). Se poate observa că direcţia de cercetare D1 este ȋn contiunarea
cercetărilor doctorale, ȋn timp ce direcţiile de cercetare D2 ÷ D4 indică noi direcţii de
cercetare post‐doctorală.
Direcţiile de cercetare post‐doctorală (D1 ÷ D4) sunt analizate din perspectiva
asigurării suportului pentru calitatea serviciului şi al gestionării resurselor ȋn reţele de
comunicaţii cu acces radio, după cum urmează: identificarea unor trasee cap‐la‐cap ȋn reţele
cu acces unificat pe baza unor constrângeri parametrice QoS (D1), garantarea unor parametrii
de trafic pentru comunicaţiile intra‐satelitare (D2), preluarea, transmiterea şi procesarea unor
informaţii critice ȋn timp de la nivelul unor reţele de acces pe bază de senzori radio instalate ȋn
zone izolate (D3) şi garantarea calităţii transmisiilor radio ȋn banda HF pe baza cunoaşterii
gradului de ionizare al stratului ionosferic determinat din parametrului TEC pe baza analizei
semnalelor GPS.
1
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Tabelul 1.1 Tabel sintetic cu principalele contribuţii şi activităţi de cercetare pentru cele patru
direcţii de cercetare post‐doctorale (D1‐D4) şi cadrul de realizare al acestora.
DIRECȚII DE CERCETARE POST‐DOCTORALE
D1: MECANISME CU
SUPORT QoS ÎN REȚELE CU
ACCES RADIO

D2: COMUNICAȚII
RADIO INTRA‐
SATELITARE UWB

D3: SISTEME CU ACCES
RADIO PE BAZĂ DE
SENZORI

D4: SONDAREA
IONOSFERICĂ PE BAZĂ
DE MĂSURĂTORI TEC

(2009 – 2016)

TEZA ABILITARE

CONTRIBUȚII ȘI ACTIVITĂȚI DE CERCETARE
3.1 PROIECTAREA ȘI
TESTAREA SISTEMULUI
C1.1 MECANISM QoS BAZAT
2.1 DEZVOLTARE ȘI
PE BAZĂ DE SENZORI
PE PROFILE
TESTARE MODUL RADIO
RADIO PENTRU
(I‐NAME‐QP)
UWB
MONITORIZAREA
SUBSTANȚELOR CHIMICE

4.1 REALIZAREA
PLATFORMEI
SATELITARE

3.2 PROIECTAREA
SISTEMULUI PE BAZĂ DE
C1.2 MECANISM QoS BAZAT
2.2 INTERFAȚARE
SENZORI RADIO PENTRU
PE ÎNVĂȚARE AUTOMATĂ ȘI MODUL RADIO UWB CU
MONITORIZAREA
PROCESARE ÎN CLOUD
OBC ȘI INSTRUMENTE
SCURGERILOR DE
PETROL

4.2 MĂSURĂTORI ȘI
EVALUĂRI TEC

CADRUL DE REALIZARE (PROIECTE DE CERCETARE)
WiSAT
WiSAT‐2

SIM‐SCP
ISSN

SIRIUS

DIRECȚII DE CERCETARE DOCTORALE
(2003 – 2009)

TEZA DOCTORAT

PD
4D‐POSTDOC

MECANISME QoS INTRA‐DOMENIU

MECANISME QoS INTER‐DOMENIU

CONTRIBUȚII ȘI ACTIVITĂȚI DE CERCETARE
EVALUAREA MECANISMELOR QoS ÎN SISTEME CU
ACCES RADIO

IMPLEMENTAREA UNOR MECANISME QoS PE BAZĂ
DE PROFILE (I‐NAME) ȘI AGENȚI MOBILI

Direcţia de cercetare D1 Contribuţii la dezvoltarea unor mecanisme cu suport QoS cap‐la‐cap
ȋn reţele cu acces radio bazate pe profile QoS şi pe ȋnvăţare automată propune două metode
de determinare a unui traseu cap‐la‐cap pornind de la cerinţele aplicaţiei:




O primă metodă (C1.1) propune realizarea unui mecanism QoS cap‐la‐cap pe bază de
profile. Mecanismul QoS utilizează sondarea selectivă ȋn vederea testării stării reţelei
şi utilizează o metrică compozită ȋn vederea selectării căii fezabile cap‐la‐cap ce
satisface cerinţele aplicaţiei.
Cea de‐a doua metodă (C1.2) propune implementarea unui mecanism QoS cap‐la‐cap
ce utilizează algoritmi de inteligenţă artificială. Estimarea rutei QoS se face pe baza
unor procesări ale stărilor precedente ale reţelei într‐o arhitectură de tip Cloud cu
scopul de a economisi resursele rețelei și a obține rapid rezultatul estimării.

2
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Contribuţiile şi activităţile de cercetare la nivelul direcţiei de cercetare D1 s‐au
concretizat ȋn cadrul proiectului de cercetare post‐doctorală:


“Proiectarea şi validarea unei paradigme QoS inovative de auto‐management
cognitiv al resurselor în viitoarea arhitectură de reţea unificată”. Cod proiect: PD
184/2010. Rol: Director proiect. Valoarea proiectului: 140.000 LEI. Finanţator:
CNCSIS/UEFISDCI. Intervalul de derulare al proiectului: 2010 ‐2012.

Ce de‐a doua direcţie de cercetare D2 Contribuţii la dezvoltarea unor module UWB destinate
comunicaţiilor radio intra‐satelitare vizează realizarea unor module radio cu transmisie de tip
UWB destinate ȋnlocuirii, completării sau extinderii infrastructurilor cablate din interiorul
satelitului. Contribuţiile şi activităţile de cercetare au avut două componente:




O primă componentă (C2.1) a reprezentat‐o selectarea tehnicii de transmisie (UWB) ce
răspunde mediilor puternic reflexive, urmată de indicarea tehnologiilor COTS ȋn
vederea realizării modulului UWB dedicat comunicaţiilor intra‐satelitare. Cerinţe QoS
au fost exprimate ȋn termeni de debit minim garantat pe legăturile radio ȋntre diverse
instrumente de la bordul satelitului.
Ce‐a de‐a doua componentă (C2.2) o reprezintă proiectarea stivei de protocol de
comunicaţie ȋn vederea interfaţării computerului de la bordul navei (on‐board
computer) şi instrumentele ştiinţifice (scientific instruments).

Contribuţiile şi activităţile de cercetare la nivelul direcţiei de cercetare D2 s‐au
realizat ȋn cadrul proiectelor de cercetare:




“Wireless Communication Bus for Satellite Applications” (WiSAT). Rol: Membru ȋn
proiect (UTC‐N). Valoarea contractului (pentru UTC‐N): 29.999 EUR. Consorţiul
proiectului: CDS (coordonator), UTC‐N (partener), GMW (partener). Finanţator: ESA.
Intervalul de derulare al contractului: 2014‐2015.
“Wireless Communication Bus for Satellite Applications ‐ 2” (WiSAT‐2). Rol: Membru
ȋn proiect (CDS). Valoarea contractului: 190.000 EUR. Consorţiul proiectului: CDS
(coordonator), DLR (partener). Valoarea proiectului: 250.000 EUR. Finanţator: ESA.
Intervalul de derulare al contractului: 2016‐2018.

A treia direcţie de cercetare D3 Contribuţii la dezvoltarea unor sisteme de acces radio pe
baza de senzori destinate culegerii de date din zone izolate propune arhitecturi radio de
acces pe bază de senzori destinate culegerii şi transmiterii datelor provenite din
monitorizarea substanţelor chimice periculoase, respectiv a datelor provenite din
monitorizarea scurgerilor de petrol de la sondele marine scoase din uz (ȋnchise temporar sau
permanent). Prin urmare, contribuţiile şi activităţile de cercetare s‐au concertizat ȋn două
direcţii:

3
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O primă contribuţie (C3.1) a reprezentat‐o implementarea şi evaluarea prin simulare a
performanţelor unei arhitecturi hibride ce interconectează entităţile de tip gateway
ale reţelelor de acces pe bază de senzori cu o reţea de transport. Reţelele de senzori
destinate colectării datelor provenite din monitorizarea substanţelor chimice
periculoase sunt implementate ȋn standard IEEE 802.15.4, iar reţeaua de transport
destinată interconectării reţelelor de colectare a datelor este implementată ȋn
tehnologie LTE.
O a doua contribuţie (C3.2) a reprezentat‐o proiectarea unei reţele pe bază de senzori
destinată colectării datelor provenite din monitorizarea petelor de petrol marine.
Datele colectate la nivelul entităţilor de tip gateway din reţelele de senzori sunt
transmise către centrul de procesare şi decizie peste o infrastructură de reţea
satelitară.

Contribuţiile şi activităţile de cercetare la nivelul direcţiei de cercetare D3 s‐au
realizat ȋn cadrul proiectelor de cercetare:




“Realizarea unui sistem integrat de culegere si transmitere a datelor provenite din
monitorizarea substantelor chimice periculoase in judeţul Cluj (SIM‐SCP)”. Rol:
Membru proiect. Consorţiul proiectului: APM (coordonator), CDS (partener), UTC‐N
(partener). Valoarea proiectului: 1.491.473,09 EUR. Finanţator: SEE 2009 – 2014.
Intervalul de derulare al proiectului: 2015 ‐2016.
“Intelligent Sensor and Satellite Network (ISSN)”. Rol: Membru proiect. Consorţiul
proiectului: Norsk Automatisering (coordonator), Trollhetta AS (partener), CDS
(partener). Valoarea proiectului: 300.000 EUR. Finanţator: ESA. Intervalul de derulare
al proiectului: 2016 ‐2017.

A patra direcţie de cercetare D4. Contribuţii la dezvoltarea unor tehnici de sondare
ionosferică pe baza parametrului TEC a vizat indicarea unor metode de determinare a
variaţei totale a densităţii de electroni TEC pe baza recepţiei semnalelor GPS provenite de la
sistemele de navigaţie globală GNSS. Contribuţiile şi activităţile de cercetare s‐au concertizat
ȋn două direcţii:




O primă activitate (C4.1) a reprezentat‐o participarea la realizarea unei platforme
dedicată instalării receptorului GPS de tip NovAtel GPStation‐6 ce facilitează
măsurători ale semnalelor provenite de la sistemele de navigaţie globală (GNSS),
receptor instalt pe platforma de comunicaţii satelitare a Colectivului de Comunicaţii
Radio şi Celulare, Departamentul de Comunicaţii, Universitatea Tehnică din Cluj‐N.
O a doua activitate (C4.2) a reprezentat‐o monitorizarea propagării ionosferice şi
realizarea măsurătorilor TEC pe baza semnalelor GPS recepţionate şi procesate cu
ajutorul receptorului GISTM (GNSS Ionospheric Scintillation and TEC Monitor) NovAtel
GPStation‐6 instalat pe platforma satelitară a Colectivului de Comunicaţii Radio şi
Celulare din Universitatea Tehnică din Cluj‐Napoca.
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Contribuţiile şi activităţile de cercetare la nivelul direcţiei de cercetare D4 s‐au
realizat ȋn cadrul proiectului de cercetare:


“Predicţii de propagare ionosferică şi comunicaţii de bandă largă folosind senzori
SDR în gama HF pentru suportul informaţional în situaţii de urgenţă pe teritoriul
României (SIRIUS)”. Cod proiect: PN‐II‐PT‐PCCA‐2013‐4‐0627. Rol: Membru proiect.
Consorţiul proiectului: AFT “Nicolae Bălcescu” (coordonator), UPT (partener), UTC‐N
(partener). Valoarea proiectului: 1.250.000 LEI. Finanţator: PN‐II UEFISCDI. Intervalul
de derulare al proiectului: 2014 ‐2017.

În Capitolul II, Secţiunea II.1 Realizări ştiinţifice pentru fiecare din cele patru direcţii
de cercetare (D1 ÷ D4):








se defineşte problema care s‐a dorit a fi rezolvată;
se indică sintetic soluţia propusă;
se menţionează cadrul de realizare;
se definesc caracteristicile tehnice ale soluţiei;
se evaluează performanţele soluţiei propuse pe baza rezultatelor obţinute prin
simulare sau ȋn campaniile de măsurători;
se sintetizează principalele contribuţii;
se prezintă modul de diseminarea al rezultatelor: articole ştiinţifice sau rapoarte /
livrabile ȋn cadrul proiectelor de cercetare.

În Capitolul II, Secţiunea II.2 Realizări academice şi profesionale după o scurtă
prezentare, este descrisă:








experienţa academică dobândită;
capacitatea de a conduce proiecte de cercetare‐dezvoltare;
capacitatea de a lucra ȋn echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice;
vizibilitatea şi impactul realizărilor academice, ştiinţifice şi profesionale;
experienţa profesională în alte instituţii decât în instituţia gazdă;
capacitatea de a îndruma studenţi şi tineri cercetători;
investiţii în infrastructura didactică şi de cercetare.

Având la bază o analiză obiectivă a activităţilor şi contribuţiilor descrise ȋn Capitolul II,
ȋn Capitolul III Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei ştiinţifice, academice şi
profesionale sunt indicate principalele direcţii de evoluţie şi dezvoltare a carierei:
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publicarea unui suport de curs la disciplina Proiectarea Reţelelor Radio utilizând
echipamente Rohde&Schwarz;
publicarea unui suport de curs şi a unui nou îndrumător de laborator la disciplina
Radiocomunicaţii Celulare utilizând echipamente Rohde&Schwarz;
atragerea de resurse pentru realizarea unor noi investiţii în infrastructura
didactică şi de cercetare a laboratorului de Radiocomunicaţii;
implicarea ȋn activităţile de cercetare şi de gestionare a sustenabilităţii centrului
de comunicaţii radio intra‐satelitare IntraSAT‐Tech;
iniţierea de propuneri de proiecte de cercetare cu finanţare naţională sau
europeană;
alcătuirea unei echipe de cercetare în vederea finanţării unor proiecte de
cercetare prin programul Resurse Umane (TE, Tinere Echipe) cu cooptarea în
echipă a unor studenţi masteranzi şi doctoranzi;
publicarea rezultatelor cercetărilor obţinute în reviste cu factor de impact şi
brevetarea soluţiilor propuse.
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Definirea problemei
În rețelele de comunicații actuale, serviciile de voce, video şi date sunt livrate în cadrul unei
infrastructuri heterogene ce unifică multiple tehnologii de acces, teminale şi utilizatori.
Diversitatea tehnologică caracteristică rețelelor cu acces unificat reprezintă o provocare din
punct de vedere al garantării calităţii serviciului, deoarece suportul QoS (Quality of Service)
cap‐la‐cap trebuie asigurat pentru aplicații cu cerinţe QoS specifice [1] ‐ [3] şi trebuie adaptat
contextului dinamic al reţelei (de ex. variabilitatea canalului radio, disponibilitatea legăturii,
schimbarea topologiei şi încărcarea reţelei).
La interconectarea mai multor tehnologii nu se poate garanta un suport QoS cap‐la‐
cap adecvat [4], serviciile fiind livrate pe baza politicilor de tip best‐effort [5] ‐ [7], chiar dacă
la nivelul tehnologiilor de acces există suport QoS intra‐domeniu. Cu atât mai mult, asigurarea
unui suport QoS cap‐la‐cap este necesară în arhitecturi unificate ce integrează şi reţele de
acces fără suport QoS.
O primă modalitate de rezolvare a problemei suportului QoS cap‐la‐cap în arhitecturi
cu acces unificat ar implica o compatibilizare suplimentară a serviciilor la nivelul
tehnologiilor de acces. Sub aspect economic, soluţia nu este fezabilă deoarece introduce
costuri operaţionale ridicate [8].
Producătorii de echipamente propun adoptarea conceptului "reţea unică guvernată
de politici şi management unic" [9] ‐ [11] prin înlocuirea echipamentelor de la stratul de
acces cu echipamente ce implementează noi reguli de acces unice şi/sau actualizări ale
politicilor de management. Deşi ar reduce costurile operaţionale, soluţia tehnologică unică
presupune modificări majore ale infrastructurii şi costuri semnificative de achiziţie ale
echipamentelor.
Interesul pentru asigurarea suportului QoS cap‐la‐cap în arhitecturi cu acces unificat a
fost accelerat de implicarea Comisiei Europene în finanţarea parteneriatului public‐privat 5G
[12] şi de oportunităţile de finanţare a unor proiecte de cercetare [13]. Soluţiile propuse în
proiectele de cercetare se bazează pe dezvoltarea unor mecanisme QoS cap‐la‐cap care să
realizeze două procese esențiale: (1) determinarea stării rețelei și (2) implementarea
algoritmului de identificare a rutei pe baza unei metrici adecvate.
Proiectul FP7‐FUSION [14] propune o soluție de asigurare QoS cap‐la‐cap prin
dezvoltarea unei infrastructuri orientate pe servicii ce implică distribuirea unor noduri de
servicii în puncte esențiale ale rețelei. Se utilizează replici multiple ale serviciilor pentru a
evita disfuncționalitățile sau congestia cauzate de nodurile inoperabile. Soluția presupune
implementarea unor protocoale de strat rețea pentru rutarea pe baza numelui serviciului. O
altă arhitectură ce integrează noduri strategice este propusă în proiectul FP7‐4WARD [15].
Soluţia de tip cross‐layer QoS permite stabilirea unor trasee generice pe baza
informaţiilor de stare a reţelei stocate la nivelul nodurilor strategice capabile să identifice
nodurile vecine, să gestioneze resursele şi să evite congestia [16], [17].
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Pentru îmbunătățirea accesului la conținut și a furnizării acestuia, proiectul FP7‐
COMET [18] implementează un mecanism QoS orientat pe conținut care optimizează
procesul de alegere a serverului sursă și livrare a conținutului prin maparea pe resursele
adecvate din rețea. Algoritmul propus [19] implementează două procese: un proces pentru
determinarea offline a stării rețelei pe baza informațiilor cu privire la topologie, clase de
servicii intra‐domeniu și resurse disponibile și un proces care determină perechea optimă
server sursă ‐ traseu cap‐la‐cap.
În [20] suportul QoS cap‐la‐cap se asigură prin implementarea conceptului de rețele
suprapuse, cerințele QoS fiind corelate cu resursele disponibile în rețea. Similar virtualizarea
reţelei presupune diferenţierea furnizorului de infrastructură care asigură resursele fizice de
furnizorul de servicii care controlează traficul. În reţeaua virtuală traseul QoS este determinat
pe baza unui descriptor al infrastructurii ce informează furnizorul de servicii cu privire la
resursele existente [21].
FP7‐ECODE [22] propune un sistem de rutare cognitivă care permite ierarhizarea
căilor pe baza metricilor QoS, redirecționarea traficului în cazul unei legături inoperabile și
anticiparea evenimentelor de redirecționare. Determinarea stării reţelei se face prin sondarea
anumitor perechi de noduri și estimarea performanțelor pentru restul rețelei. În procesul de
sondare se utilizează metrici simple [23] ce evaluează timpul dus‐întors sau capacitatea
disponibilă în reţea, traficul fiind clasificat în clasele "good" și "bad" în funcție de
performanțele QoS cap‐la‐cap. Pentru aplicaţiile cu multiple constrângeri QoS, metricile
simple pot fi combinate liniar sau neliniar într‐o metrică compozită. În [24] ruta fezabilă este
selectată cu algoritmul Dijkstra, costul legăturii fiind dat de o metrică compozită ce include
diverși parametri QoS sub formă de funcții fitness.

Soluţia propusă
Întelegerea soluţiilor QoS propuse de organisme de standardizare, parteneriate public‐privat,
producători din industrie, operatori de telecomunicații şi în proiecte de cercetare, nu doar că
izolează şi defineşte necesitatea implementării mecanismelor QoS inter‐domeniu, dar oferă şi
posibilitatea de individualizare a elementelor soluţiei propuse în raport cu abordările actuale.
Pentru elemente de dificultate ale problemei asigurării suportului QoS cap‐la‐cap într‐
o arhitectură cu acces unificat identificate, sunt propuse următoarele modalităţi de
soluţionare:
1) deteminarea activă a stării rețelei prin sondare selectivă;
2) utilizarea unor descriptori ai infrastructurii şi ai cerinţelor utilizatorilor (profile
QoS);
3) utilizarea unei metrici compozite adecvate pentru maparea cerinţelor aplicaţiei
pe resursele disponibile în reţea;
4) dezvoltarea ca mecanism distribuit pentru a asigura scalabilitate;
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5) implementarea unui algoritm care să indice cea mai convenabilă cale în rețea
pe baza stării rețelei și a metricii compozite şi
6) optimizarea consumului de energie prin asigurarea unei complexităţi
computaţionale scăzute.
Din perspectiva unui mecanism complet de asigurare a suportului QoS cap‐la‐cap, au fost
identificate următoarele categorii de limitări în abordările curente:
1) implementarea și testarea soluţiei doar pentru anumite tipuri de rețele de
acces [25], [26] ce nu asigură independenţa faţă de tehnologia de acces;
2) dezvoltarea doar a algoritmului de identificare a rutei [21], [24] fără a se
implementa și procesul esenţial de determinare şi diseminare a stării rețelei;
3) determinarea offline a stării rețelei [19] ce nu permite considerarea contextului
dinamic al reţelei;
4) utilizarea unui mecanism centralizat [27], ce nu asigură scalabilitatea în cazul
unor arhitecturi inter‐domeniu şi
5) utilizarea metricilor simple [23], [28] ce nu asigură satisfacerea cerinţelor
parametrice multiple.
Prin urmare, ȋn vederea dezvoltării unor mecanisme cu suport QoS cap‐la‐cap ȋn reţele cu
acces radio sunt propuse două soluţii:
1) mecanism QoS cap‐la‐cap pe bază de profile QoS şi determinare a stării
reţelei prinsondare (C1.1);
2) mecanism QoS cap‐la‐cap bazat pe algoritmi de inteligenţă artificială şi
procesarea stărilor precedente ale reţelei într‐o arhitectură Cloud (C1.2).
Cele două contribuţii sunt prezentate ȋn secţiuni dedicate, fundamentarea teoretică a
suportului QoS inter‐domeniu fiind urmată de evaluarea performanţelor fiecărui mecansim.

Cadrul de realizare a contribuţiilor pentru direcţia de cercetare
Contribuţiile şi activităţile de cercetare la nivelul direcţiei de cercetare D1 s‐au concretizat ȋn
cadrul proiectului de cercetare (PD) şi a bursei de cercetare (4D‐POSTDOC) post‐doctorală:


“Proiectarea şi validarea unei paradigme QoS inovative de auto‐management
cognitiv al resurselor în viitoarea arhitectură de reţea unificată”. Cod proiect: PD
184/2010. Rol: Director proiect. Valoarea proiectului: 140.000 LEI. Finanţator:
CNCSIS/UEFISDCI. Intervalul de derulare al proiectului: 2010 ‐2012.

Pentru o poziţionare mai clară a cadrului de cercetare ȋn spectrul direcţiilor de
cercetare post‐doctorale, ȋn Tabelul D1.1 sunt individualizate contribuţiile şi activităţile de
cercetare pentru direcţia de cercetare Contribuţii la dezvoltarea unor mecanisme cu suport
QoS cap‐la‐cap ȋn reţele cu acces radio bazate pe profile QoS şi pe ȋnvăţare automată.
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Tabelul D1.1 Tabel sintetic cu principalele contribuţii şi activităţi de cercetare pentru cele
patru direcţii de cercetare post‐doctorale (D1 ÷ D4) şi cadrul de realizare al acestora.
Individualizarea contribuţiilor şi activităţilor de cercetare pentru direcţia de cercetare D1.
DIRECȚII DE CERCETARE POST‐DOCTORALE
D1: MECANISME CU
SUPORT QoS ÎN REȚELE CU
ACCES RADIO

D2: COMUNICAȚII
RADIO INTRA‐
SATELITARE UWB

D3: SISTEME CU ACCES
RADIO PE BAZĂ DE
SENZORI

D4: SONDAREA
IONOSFERICĂ PE BAZĂ
DE MĂSURĂTORI TEC

(2009 – 2016)

TEZĂ ABILITARE

CONTRIBUȚII SI ACTIVITĂȚI DE CERCETARE

2.1 DEZVOLTARE ȘI
C1.1 MECANISM QoS BAZAT
TESTARE MODUL RADIO
PE PROFILE
(I‐NAME‐QP)
UWB

3.1 PROIECTAREA ȘI
TESTAREA SISTEMULUI PE
BAZĂ DE SENZORI RADIO
PENTRU MONITORIZAREA
SUBSTANTELOR CHIMICE

4.1 REALIZAREA
PLATFORMEI
SATELITARE

2.2 INTERFAȚARE
C1.2 MECANISM QoS BAZAT
PE ÎNVĂȚARE AUTOMATĂ ȘI MODUL RADIO UWB CU
OBC ȘI INSTRUMENTE
PROCESARE ÎN CLOUD

3.2 PROIECTAREA
SISTEMULUI PE BAZĂ DE
SENZORI RADIO PENTRU
MONITORIZAREA
SCURGERILOR DE PETROL

4.2 MĂSURĂTORI ȘI
EVALUĂRI TEC

CADRUL DE REALIZARE (PROIECTE DE CERCETARE)
WiSAT
WiSAT‐2

SIM‐SCP
ISSN

SIRIUS

DIRECȚII DE CERCETARE DOCTORALE
(2003 – 2009)

TEZĂ DOCTORAT

PD
4D‐POSTDOC

MECANISME QoS INTRA‐DOMENIU

MECANISME QoS INTER‐DOMENIU

CONTRIBUȚII ȘI ACTIVITĂȚI DE CERCETARE
EVALUAREA MECANISMELOR QoS ÎN SISTEME CU
ACCES RADIO

IMPLEMENTAREA UNOR MECANISME QoS PE BAZĂ
DE PROFILE (I‐NAME) ȘI AGENȚI MOBILI

Tehnici adaptive de asigurare a suportului QoS ȋn reţele radio cu acces unificat
În acord cu problematica QoS într‐o arhitectură de reţea unificată şi cu cerinţele unui model
de management QoS a resurselor într‐o astfel de arhitectură, s‐a dezvoltat ideea unei
adaptabilităţi pe bază de predicţie sau cunoaştere ce integrează binomul aplicaţie‐reţea [pd].
Astfel, au fost identificate o serie de tehnici adaptive de gestionare a resurselor în
sensul suportului QoS într‐o arhitectură de reţea unificată. Acestea au fost grupate în trei
categorii majore, după cum urmează [Pus13a]:
1) tehnici adaptive pe baza unei bucle de reacţie: scheme de modulaţie şi
codare, sisteme adaptive multi‐antenă, alocarea puterii optime şi tehnici de
precodare;
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2) tehnici adaptive pe baza unei interacţiuni de tip inter‐strat (cross‐layer):
interacţiuni între straturile reţelei cu efect asupra modificării adaptive a
parametrilor transmisiei;
3) tehnici adaptive pe baza virtualizării reţelei: mecanisme QoS inter‐domeniu
utilizând agenţi mobili, folosind profile QoS sau având la bază algoritmi fuzzy cu
procesări ȋn Cloud.
Soluţiile adaptive sintetizate în Figura D1.1 ilustrează potenţialul adaptiv al diferitelor
blocuri de transmisie (Tx) / recepţie (Rx). Aceste tehnici necesită sau includ o buclă de reacţie
de la nivelul stratului fizic.

Figura D1.1 Tehnici adaptive pe baza unei bucle de reacţie (© 2013, Puschita, E., Palade, T.,
Colda, R., Vermesan, I., Moldovan, A., Radio Resource Adaptive Adjustment in Future Wireless
Systems Based on Application Demands, International Journal of Computers Communications
& Control)
Prin realizarea unor configurări potrivite la nivelul blocurilor de transmisie (Tx) /
recepţie (Rx), resursele disponibile ale reţelei pot fi adaptate în mod eficient la cerinţele
impuse de aplicaţia sursă şi transmise prin solicitările parametrice. Atât blocurile de procesare
a informaţiei (întreţesere, codare, mapare şi modulare) [And11] cât şi blocurile de transmisie
multi‐antenă demonstrează un potenţial adaptiv ridicat la variaţii ale condiţiilor de pe canalul
radio [Ver10].
Tehnicile de adaptare ale legăturii se bazează pe o configurare dinamică a unor
parametri ai transmisiei, cum ar fi modulaţia şi schemele de codare. Acest proces adaptiv
consideră condiţiile variabile ale canalului radio, indicând anumite constrângeri sistemului de
comunicaţii. Constrângerile pot fi indicate prin rata de eroare pe bit (BER, Bit Error Rate) sau
prin debitul aplicaţiei [Col10b].
Pot fi invocate mai multe mecanisme de maximizare a debitului în cazul unui canal
variabil însă toate aceste tehnici adaptive necesită existenţa unei bucle de reacţie între emisie
şi recepţie.
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Existenţa unei astfel de bucle de reacţie este critică atunci când vorbim de tehnici de
adaptare a legăturii de tip AMC (Adaptive Modulation and Coding) [Col10a]. În acest caz,
pentru un management QoS eficient al resurselor disponibile, emiţătorul trebuie să anticipeze
variaţiile canalului şi să se adapteze în consecinţă [Col10c] [Mol10a].
În Figura D1.2 este ilustrat un astfel de mecanism de adaptare, mecanism însoţit de
blocurile şi parametrii implicaţi intr‐o buclă de reacţie de tip AMC.

Figura D1.2 Tehnici adaptive pe baza unei bucle de reacţie şi corelarea parametrică QoS în
cazul unei tehnici adaptive de modulaţie şi codare (© 2013, Puschita, E., Palade, T., Colda, R.,
Vermesan, I., Moldovan, A., Radio Resource Adaptive Adjustment in Future Wireless Systems
Based on Application Demands, International Journal of Computers Communications &
Control)
Anumite condiţii critice sau constrângeri de cost pot însă limita gradul de optimizare al
resurselor prin această categorie de tehnici adaptive. De aceea, tehnicile adaptive pe baza
unei bucle de reacţie trebuie completate cu adaptări ale aplicaţiei la resursele şi condiţiile
întâlnite în reţea.
Un prim indiciu al potenţialului adaptiv al aplicaţiei este identificat prin utilizarea
tehnicilor adaptive pe baza unei interacţiuni de tip inter‐strat (cross‐layer) ilustrate în Figura
D1.3.
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Figura D1.3 Tehnici adaptive pe baza unei interacţiuni de tip inter‐strat (© 2013, Puschita, E.,
Palade, T., Colda, R., Vermesan, I., Moldovan, A., Radio Resource Adaptive Adjustment in
Future Wireless Systems Based on Application Demands, International Journal of Computers
Communications & Control)
Interacţiunile inter‐straturi implică realizarea unor legături logice între straturile
reţelei, în cazul prezentat, controlul lungimii pachetului la nivel de strat legături de date în
conjuncţie cu tehnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output) de la nivel de strat fizic
[Mol10b], [Mol10c], [Mol10d].
Tehnicile de procesare spaţială au capacitatea de a îmbunătăţi în mod semnificativ
rata transmisiei într‐un canal radio supus la fenomenul de dispersie. Dacă condiţiile de pe
canal sunt transmise la transmiţător, este posibilă o exploatare integrală a diversităţii spaţiale
şi implicit o creştere a capacităţii sistemului. Până la acest nivel, sistemul este bazat pe
existenţa unei bucle de reacţie între transmiţător şi receptor.
Optimizarea lungimii pachetului de la nivel de strat legături de date cu estimarea stării
canalului într‐un sistem de antene multiple la nivel de strat fizic reprezintă un exemplu de
tehnică adaptivă pe baza unei interacţiuni inter‐straturi.
Lungimea adaptivă a pachetului transmis depinde de caracterizarea stratului fizic prin
următorul set de parametri: SNR, rata Doppler, dimensiunea constelaţiei. O astfel de tehnică
adaptivă este ilustrată în Figura D1.4.
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Figura D1.4 Tehnici adaptive pe baza unei interacţiuni de tip inter‐strat şi corelarea
parametrică QoS în cazul unui proces adaptiv pe baza unor tehnici de procesare spaţială (©
2013, Puschita, E., Palade, T., Colda, R., Vermesan, I., Moldovan, A., Radio Resource Adaptive
Adjustment in Future Wireless Systems Based on Application Demands, International Journal
of Computers Communications & Control)
Cantitatea de informaţie ce include cunoaşterea canalului la emiţăţor determină
potenţialul adaptiv al sistemului. Parametrii gestionaţi, aşa cum pot fi identificaţi în Figura
D1.4 sunt următorii: schema de modulaţie şi dimensiunea constelaţiei, puterea alocată per
lob de transmisie – la nivel de strat fizic şi lungimea pachetului – la nivel de strat legături de
date.
Pentru a indica potenţialul adaptiv, dar în sensul strict al controlului parametic la
nivelul stratului aplicaţie, este introdus conceptul tehnicilor adaptive pe baza virtualizării
reţelei. Procesul de virtualizare a reţelei, aşa cum este reprezentat în Figura D1.5 este o
tehnică de grupare logică a resurselor în reţele virtuale pornind de la infrastructura fizică a
reţelei. Obiectivul procesului de virtualizare constă în generarea unor reţele virtuale care să
apară utilizatorului ca şi o infrastructură de reţea dedicată, cu resurse dedicate şi servicii
disponibile în acord cu solicitările aplicaţiei [Pus10a].
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Figura D1.5 Tehnici adaptive pe baza virtualizării reţelei (© 2013, Puschita, E., Palade, T.,
Colda, R., Vermesan, I., Moldovan, A., Radio Resource Adaptive Adjustment in Future Wireless
Systems Based on Application Demands, International Journal of Computers Communications
& Control)
Potenţialul adaptiv al parametrilor aplicaţiei prin virtualizarea reţelei, prezentat în
Figura D1.6, necesită existenţa unui model de selectare a reţelei virtuale care oferă cel mai
bun suport la nivel de infrastructură fizică pentru solicitările aplicaţiei sursă.
RESURSE
GESTIONATE
ADAPTIV

ADAPTARE LA
NIVELUL APLICATIEI:
‐ Lungime pachet
‐ Spatiu inter‐cadru
APLICATIA
UTILIZATOR

PROFIL QoS:
‐ Intarzieri
‐ Debit
‐ Jitter
‐ Componenta retelei

BLOCURILE DE
PROCESARE A DATELOR

SISTEM
MULTI‐ANTENA

CANALUL
RADIO

Tx / Rx
BLOCURILE DE
TRANSMISIE /
RECEPTIE
PROFILUL QoS AL
APLICATIEI:
‐ Intarzieri
‐ Debit
‐ Jitter

PROFILUL QoS AL
RETELEI:
‐ Intarzieri
‐ Debit
‐ Jitter
‐ Componenta retelei

Figura D1.6 Tehnici adaptive pe baza virtualizării reţelei şi corelarea parametrică QoS în cazul
unui proces adaptiv pe baza adaptării lungimii pachetului şi spaţiul inter‐cadru al aplicaţiei (©
2013, Puschita, E., Palade, T., Colda, R., Vermesan, I., Moldovan, A., Radio Resource Adaptive
Adjustment in Future Wireless Systems Based on Application Demands, International Journal
of Computers Communications & Control)
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Procesul de virtualizare presupune o parametrizare identică a resurselor (atât la nivel
aplicaţie cât şi în reţea) în termeni de întârzieri, jitter sau debit [Pus11b]. Profilul QoS al
aplicaţiei încapsulează parametrii solicitaţi iniţial de aplicaţia sursă, identificaţi apoi în reţea şi
în final adoptaţi în cadrul reţelei virtuale stabilite între nodurile sursă şi destinaţie. Utilizând
schimbul de mesaje (agenţi mobili sau profile QoS), acest model adaptiv având la bază
virtualizarea reţelei indică traseul optim până la destinaţie şi asigură parametrii optimi
solicitaţi la nivelul aplicaţiei sursă.
Soluţiile adaptive prezentate anterior au ilustrat modalităţi de gestionare a resurselor
la nivelul diferitelor blocuri de transmisie sau recepţie ale reţelei. Prin diferite tehnici de
configurare, resursele disponibile în reţea au fost adaptate în mod eficient la cerinţele impuse
de aplicaţii, sintetizând modele de gestionare QoS a resurselor în arhitecturi unificate de
reţea. Deşi atât blocurile de procesare a datelor cât şi sistemele cu antene multiple prezintă
un potenţial adaptiv ridicat cu variaţia condiţiilor de pe canalul radio, anumite condiţii limită
sau constrângeri de cost pot diminua gradul de optimizare al resurselor reţelei. În aceste
situaţii se impune adaptarea cerinţelor aplicaţiei la contextul reţelei. Un prim indiciu al
potenţialului adaptiv al aplicaţiei a fost identificat prin interacţiunea de tip cross‐layer ce a
implicat controlul lungimii pachetului la nivelul stratului legături de date în conjuncţie cu
utilizarea unor tehnologii MIMO pe stratul fizic al reţelei.
Pentru a indica potenţialul adaptiv printr‐un control parametric strict la nivelul
aplicaţiei, este introdus conceptul de virtualizare a reţelei. Virtualizarea reţelei este o tehnică
de grupare a resurselor în reţele virtuale pornind de la topologia fizică a reţelei. Scopul
procesului de virtualizare este acela de a determina ca fiecare reţea virtuală să apară
utilizatorului ca şi o reţea fizică dedicată, cu resurse şi servicii adaptate cerinţelor aplicaţiei.
Prin urmare, potenţialul adaptiv al parametrilor aplicaţiei reprezintă mecanismul de selectare
a reţelei virtuale ce integrează şi satisface cerinţele aplicaţiei la nivelul infrastructurii reţelei.
În sistemele cu buclă de întoarcere, potenţialul adaptiv de gesitonare a resurselor a
fost exploatat prin calibrarea schemelor de modulaţie şi codare, configurarea sistemului
multi‐antenă, controlul optim de alocare a puterii de transmisie sau realizarea unei precodări
liniare. Interacţiunea de tip inter‐strat (cross‐layer) a implicat controlul lungimii pachetului la
nivelul stratului legături de date în conjuncţie cu utilizarea unor tehnologii multi‐antenă pe
stratul fizic al reţelei. Prin procesul de virtualizare al reţelei, potenţialul adaptiv la nivelul
aplicaţiei este realizat prin fragmentare sau codare adaptivă.
În concluzie, prin realizarea adaptării la nivelul stratului aplicaţie sau reţea, toate
aceste tehnici garantează un mecanism eficient de gestionare QoS a resurselor în arhitecturi
unificate de reţea. În acest context au fost propuse două mecanisme de implementare a
suportului QoS inter‐domeniu: (1) utilizând profile QoS [Pus10b], [Pus11a], [Pus12a], [Pas13c],
respectiv (2) algoritmi de inteligenţă artificială cu procesare ȋn Cloud [Pus12c], [Pas13a],
[Sem16]. Performanţele celor două categorii de mecanisme QoS inter‐domeniu propuse sunt
prezentate şi evaluate în paragrafele următoare.
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Mecanism QoS cap‐la‐cap pe bază de profile QoS
O soluţie de asigurare a suportului QoS cap‐la‐cap în arhitecturi cu acces unificat s‐a
concretizat prin dezvoltarea, implementarea şi validarea mecanismului I‐NAME‐QP (In‐
Network Adaptive Mechanism for End‐to‐end QoS Provisioning).
Mecanismul I‐NAME‐QP a fost a fost implementat pe structura modelului I‐NAME (In‐
Network Autonomic Management Environment), mecanism QoS inter‐domeniu dezvoltat ȋn
perioada doctorală [Pus10b], [Pus12c], [Pas13c]. Îmbunătăţirile aduse de mecanismul I‐
NAME‐QP faţă de modelul I‐NAME sunt evidenţiate la nivelul următoarelor categorii de
caracteristici ale unui mecanism QoS cap‐la‐cap prin următoarele elemente:
1) Determinarea stării reţelei: Modelul I‐NAME a utilizat sondarea reţelei limitată
cantitativ (4 probe per set), neadaptată tipului de traffic; mecanismul I‐NAME‐
QP propune sondarea selectivă pentru a limita numărul de probe cantitativ
prin optimizarea numărului de probe dintr‐un set și calitativ prin suprimarea
seturilor de probe ce nu satisfac cerințele aplicației.
2) Metrica: În modelul I‐NAME se utilizează un singur parametru QoS pentru
evaluarea performanțelor în procesul de sondare a rețelei; I‐NAME‐QP indică
utilizarea unei metrici compozite ce asigură o estimare mai bună a
performațelor aplicației și alegerea unui traseu adecvat pentru asigurarea QoS.
3) Contextul reţelei: Versiunea anterioară I‐NAME consideră o rețea statică; I‐
NAME‐QP presupune realizarea sondării reţelei și adaptarea traseelor la
contextul variabil al rețelei.
4) Profile QoS: Pentru reducerea încărcării reţelei, mecanismul I‐NAME‐QP reduce
numărul de profile QoS; profilele QoS Negotiated, Accepted şi Adopted din
modelul I‐NAME sunt asimilate în profilul QoS Requested la nivelul
mecanismului I‐NAME‐QP.
5) Algoritmul de determinare a rutei: Este identifictă posibilitatea utilizării
logicilor fuzzy pentru ierarhizarea traseelor ce îndeplinesc cerințele aplicației în
vederea cunoaşterii contextului reţelei şi obţinerii unui răspuns mai rapid de
redirecționare a traficului.
6) Validarea mecanismului: Evaluarea prin simulare ȋn cazul modelului I‐NAME
este dublată de validarea prin emulare ȋn cazul mecanismului I‐NAME‐QP.
Sintetic, ȋmbunătăţirile aduse de modelul I‐NAME‐QP versiunii anterioare I‐NAME au
constat în: modul de sondare selectivă a reţelei, reducerea numărului de profile QoS necesare
acomodării aplicaţiei la contextul reţelei, reducerea timpului de convergenţă al algoritmului,
reducerea încărcării reţelei şi validarea implementării pe o platformă de emulare utilizând
fluxuri de trafic video reale. Astfel, mecanismul I‐NAME‐QP utilizează profile QoS pentru a
descrie cerinţele utilizatorului și capabilitățile rețelei, descoperă în mod activ starea rețelei
prin sondare selectivă și alege o rută cap‐la‐cap pe baza unui algoritm distribuit și a unei
metrici adaptive compozite.
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Integrareaa I‐NAME‐Q
QP în arhitecctura unificată este ilustrată în Figgura D1.7.

Figuraa D1.7 Căi fezabile cap‐la‐cap înttr‐o arhitecctură de re
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2) identificarea unui traseu QoS cap‐la‐cap în reţele de senzori radio (Wireless Sensor
Network, WSN) cu acces determinist şi nedeterminist care să garanteze anumite
performanţe ale parametrilor critici (întârziere, pierderi de pachete) pentru aplicaţii
industriale de securitate şi control.
Categoriile principale de aplicaţii (voce, video şi date) sunt caracterizate de parametri
critici specifici având nivele de degradare maximă admise diferite. Parametrii critici specifici
aplicaţiilor şi nivelele de degradare maximă admise sunt determinate prin studiu bibliografic,
iar scenariile concrete de test sunt generate pe baza experienţei anterioare. Conform [29],
cerințele de performanță pentru diverse tipuri de trafic sunt sintetizate astfel:
1) pentru aplicații VoIP, parametrul critic este întârzierea. O întârziere one‐way de
150ms este acceptabilă, în timp ce o latență round‐trip de 250ms poate fi
sesizată de utilizator. Jitter‐ul poate, de asemenea, să fie deranjant, dar poate
fi combătut cu ajutorul buffer‐elor dacă este mai mic de 100ms. Mai mult,
aplicațiile VoIP nu trebuie să înregistreze pierderi de pachete mai mari de 1%.
2) pentru transmisii video de tip streaming se recomandă o ȋntârziere sub 4‐5s și
o rată de pierdere a pachetelor mai mică de 5%, în timp ce pentru aplicațiile
video interactive se recomandă o latență mai mică de 150ms, un jitter mai mic
de 30ms și mai puțin de 1% pachete pierdute.
Elemente constructive ale I‐NAME‐QP
În literatura de specialitate, asigurarea calității serviciului în rețele unificate este deseori
prezentată ca o problemă de rutare QoS, iar soluția presupune implementarea a două
elemente constructive esențiale: un protocol dedicat colectării și diseminării informațiilor
despre starea rețelei și un algoritm pentru determinarea căii fezabile [30‐33]. Deoarece
aplicațiile de timp‐real impun multiple și variate condiții de performanță, algortimul
implementat trebuie să determine o cale cap‐la‐cap care să satisfacă mai multe constrângeri,
numită cale fezabilă.
Pentru determinarea stării rețelei, există două categorii de abordări: metode pasive și
metode active [32, 34]. Metoda pasivă presupune utilizarea unui protocol de stare a legăturii
pentru colectarea și stocarea datelor, însă are dezavantajul că nu poate estima corect
comportamentul traficului real în rețea. Metoda activă presupune injectarea unor pachete de
sondare (probe) în rețea, pe baza cărora se estimează performanțele în rețea și are avantajul
că probele pot fi configurate similar traficului real, pentru a se prezice comportamentul
acestuia. Metoda activă necesită atingerea unui echilibru între încărcarea rețelei datorată
sondării și acuratețea estimării performațelor în rețea [34, 35], fapt ce poate fi realizat printr‐
o sondare selectivă ce limitează numărul de probe transmise. Limitarea cantitativă implică
stabilirea unui număr maxim de probe ce poate fi transmis în rețea la un moment dat, în timp
ce limitarea calitativă [31] presupune eliminarea, din planul de sondare al rețelei, a acelor
segmente care nu respectă cerințele de performanță impuse cu ajutorul metricilor de
constrângere (de obicei de tipul bottleneck).
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Prima caracteristică a mecanismului I‐NAME‐QP, referitoare la modul de descoperire a
stării rețelei, este utilizarea sondării selective pentru determinarea contextului rețelei, cu
limitarea numărului de probe atât cantitativ (printr‐un număr optim de probe într‐un set), cât
și calitativ (prin eliminarea seturilor ce nu respectă cerințele de performanță ale aplicației).
Pentru determinarea căii fezabile, algoritmul implementat trebuie să ia în considerare
multiple metrici QoS, impuse de tipul și cerințele aplicației. În literatura de specialitate,
metricile QoS sunt divizate în două mari categorii: aditive și non‐aditive (sau concave) [31‐33,
36]. În cazul metricilor aditive, valoarea cap‐la‐cap este valoarea cumulată pentru fiecare
segment din calea respectivă. În cazul metricilor concave, (de ex. lățimea de bandă) valoarea
minimă/maximă (corespunzătoare celor mai slabe performanțe) pentru o legătură impune
valoarea pentru întreaga cale cap‐la‐cap. În literatura de specialitate, pentru asigurarea
calității serviciului, algoritmii sunt împărțiți în două categorii [32]: calea cea mai scurtă
restricționată (ce consideră întârzierea și costul căii) și calea cu multiple‐constrângeri (ce
combină metricile simple în mod liniar [7, 19] sau neliniar [33] pentru a obținerea unei metrici
compozite.
A doua caracteristică a mecanismului I‐NAME‐QP este utilizarea unei metrici
compozite ce combină valorile ponderate ale anumitor parametri QoS aditivi.
Pentru determinarea căii fezabile, algoritmul poate fi implementat în mod centralizat
sau distribuit [37]. Algoritmul centralizat (sau sursă) presupune ca nodul sursă să dețină
informațiile referitoare la starea rețelei și să calculeze calea fezabilă către destinație. Pentru a
se evita o complexitate de calcul ridicată, se poate utiliza implementarea distribuită. Metoda
distribuită presupune ca determinarea căii să fie realizată pas cu pas, implicând fiecare nod,
oferindu‐le acestora capacitatea de a lua decizii privind selectarea căii optime [37].
A treia caracteristică a I‐NAME‐QP este implementarea ca mecanism distribuit a
algoritmului de determinare a căii fezabile.
Fiind o soluție cuprinzătoare, I‐NAME‐QP include și o modalitate de a integra cerințele
aplicației în procesul de determinare a căii cap‐la‐cap. Acest lucru se realizează prin
intermediul unor profile QoS care identifică cerințele utilizatorului, stochează și diseminează
informații cu privire la performanțele în rețea. Astfel, sunt identificați parametrii critici ai
transmisiei (dependenți de tipul aplicației), iar mecanismul QoS se adaptează dinamic în
procesul de selectare a căii fezabile. Prin utilizarea profilelor QoS se poate crește nivelul
calității percepute de utilizator
A patra caracteristică a I‐NAME‐QP este utilizarea profilelor QoS pentru a personaliza
cerințele utilizatorului și a îmbunătăți interacțiunea serviciu‐rețea.
Reiterând elementele cheie prezentate mai sus, implementarea mecanismului I‐
NAME‐QP urmărește:
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1) modelarea unei metrici compozite adaptive care integrează parametrii critici ai
aplicației ponderați conform impactului acestora asupra performanțelor;
2) determinarea activă a stării rețelei prin sondare selectivă, limitând numărul de probe
cantitativ (număr optim de probe într‐un set) și calitativ (transmiterea doar a seturilor
de probe ce respectă cerințele aplicației);
3) îmbunătățirea interacțiunii utilizator‐aplicație‐rețea prin implementarea profilelor QoS
(QoS Requested Profile, QoS Path Profile şi QoS Avaliable Profile) ce includ informații
referitoare la parametrii critici ai aplicației, nivelul maxim de degradare acceptat și
performanțele măsurate în rețea şi
4) implementarea sub formă distribuită ce permite fiecărui nod să ia decizii în procesul
de selectare a traseului cap‐la‐cap.
Pentru a asigura calitatea serviciilor într‐o rețea unificată, mecanismul urmărește
acomodarea cât mai bună a aplicației la contextul rețelei. Acest lucru se realizează prin
determinarea parametrilor critici specifici aplicației și selectarea unei căi cap‐la‐cap care să
satisfacă cel mai bine cerințele aplicației.
Algoritmul implementat utilizează trei tipuri de profile QoS: QoS Requested Profile,
QoS Path Profile și QoS Available Profile. I‐NAME‐QP identifică specificul aplicației și utilizează
profilul aplicației (QoS Requested Profile) pentru a indica parametrul critic al transmisiei
(întârziere sau jitter). Profilul căii (QoS Path Profile) conține calea cea mai bună dintre sursă și
destinație determinată în etapa de sondare a rețelei precum și valorile cumulative și medii ale
parametrilor QoS măsurați.
Setul de probe utilizat în etapa de sondare pentru determinarea stării rețelei respectă
caracteristicile aplicației (aceeași dimensiune a pachetelor și același interval dintre pachete) și
include descriptori ai profilelor corespunzătoare cerințelor aplicației și căii.
Probele sunt transmise de la fiecare nod către nodurile adiacente, începând cu nodul
sursă și terminând cu nodul destinație. La nivelul fiecărui nod, se procesează fiecare set de
probe complet recepționat. Astfel se calculează valoarea medie a parametrului critic pentru
segmentul de rețea anterior și se selectează interfața care oferă cele mai bune performațe
pentru a o include în rută. După acest pas, mecanismul trimite setul de probe actualizat către
vecinii nodului curent, mai puțin nodului corespunzător interfeței anterior selectate. Acești
pași se repetă până când setul de probe ajunge la nodul destinație. La nivelul nodului
destinație, mecanismul încheie procesul de selectare a interfețelor din cale și indică cea mai
bună rută între sursă și destinație.
Calea determinată este inclusă în profilul final (QoS Available Profile), acesta fiind
transmis ca răspuns către nodul sursă. Acest mesaj informează sursa că ruta indicată este cea
care oferă cele mai bune performanțe. Răspunsul traversează rețeaua de la destinație la
sursă, pe calea selectată și marchează nodurile și interfețele corespunzătoare pentru a seta
calea cap‐la‐cap pentru aplicația ce va fi rulată ulterior. Figura D1.8 ilustrează diagrama de
principiu a mecanismului I‐NAME‐QP.

22

Realizăările ştiinţifice, academicee şi profesion
nale

Emanuel PUŞCHIŢĂ

Figuraa D1.8 Diagrrama de priincipiu a meecanimsului I‐NAME‐Q
QP (© 2015, Pastrav, A.., Palade, T.,,
Puschita, E., Nebuloni, R., Caapsoni, C., Maier,
M
G., Lu
uini, L., Rivaa, C., Traffic Managemeent in Smartt
Gatew
way Networkks", 21st Ka and
a Broadba
and Communications Co
onference).
Deși procesul de son
ndare încarccă rețeaua suplimentaar, traficul aferent
a
poate fi limitatt
atât cantitativ, câât și calitatiiv. Într‐o maanieră canttitativă, prin
n micșorareea numărulu
ui de probee
p
reduce încărcarrea totală a rețelei, înssă un număăr prea micc de probe,,
dintr‐un set, se poate
deși reduce semnificativ încărcarea rețelei și timpul necesar
n
esstimării căii fezabile,,
metrilor critici. Astfel, mecanismu
ul implemeentează și o
compromite acuratețea evaaluării param
c
fluxxul de prob
be din rețeaa: numărul de probe eeste limitatt
modalitate calitaativă de a controla
nt eliminatee seturile cee nu indică performanțe
p
e satisfăcăttoare.
prin faaptul că sun
În implem
mentarea mecanismulu
ui propus, în
ntârzierea și jitter‐ul (vvariația întârzierii) suntt
consid
derați paraametrii crittici ai aplicației. Con
nsiderând proprietățil
p
e acestor parametri,,
perforrmanțele po
ot fi testatee folosind o funcție cosst ce combin
nă în mod liniar cei do
oi parametrii
QoS aaditivi. Penttru o legătu
ură caracterizată de o întârziere (i) și un jittter (j), costtul (C) estee
calculat conform relaţiei :
(1)
unde w1 și w2 sun
nt ponderilee întârzierii și jitter‐ului.
Ponderilee sunt inclu
use în profilul de cerin
nțe QoS (Q
QoS Requested Profile)) și satisfacc
relațiaa:
1

(2)

Conform relației (2) parametrii critici, jitterr și întârziere, sunt con
nsiderați în mod directt
în pro
ocesul de determinare a stării rețțelei și în selectarea căii
c cap‐la‐ccap. Mai mu
ult, rata dee
pierdeere a pache
etelor este considerată în mod indirect ca o o constrâângere în procesul
p
dee
sondaare în ideeaa că doar un
u set com
mplet de pro
obe este analizat pen
ntru determ
minarea căiii
fezabiile, seturile incompletee fiind eliminate din acest proces.
ş jitter) sunt utilizați în implemeentarea meecanimsuluii
Cei doi parametrii (îîntârziere şi
deoarrece sunt critici în asigurarea și evaluarea performanțțelor servicciilor de daate, voce șii
video..

23

Teză de abilitare

Realizările ştiinţifice

Utilizarea unor parametri cumulativi precum întârzierea și jitter‐ul asigură evitarea
buclelor de rutare deoarece mecanismul, prin procesul de determinare a căii cu cele mai bune
performanțe, nu va include același nod de mai multe ori în ruta cap‐la‐cap.
Deși în unele abordări curente [21] se consideră existența mai multor rute fezabile în
rețea și se utilizează algoritmii pentru identificarea variantei optime, mecanismul I‐NAME‐QP
include și o etapă suplimentară de adaptare a aplicației la contextul rețelei pentru cazul în
care nu există o cale fezabilă pentru cerințele inițiale.
Dacă probele ajunse la destinație nu indică existența unei căi fezabile, se poate realiza
un schimb suplimentar de mesaje între nodul sursă și nodul destinație în vederea adaptării
aplicației astfel încât resursele existente în rețea să fie suficiente (de exemplu prin micșorarea
ratei de bit a aplicației).
Implementarea mecanismului I‐NAME‐QP
Implementarea mecanismului s‐a realizat în mediul de simulare QualNet [38] şi a
presupus dezvoltarea unui algoritm în limbaj C++ care realizează următorii pași:
1) determinarea cerințelor specifice aplicației pe baza cărora se adaptează
metrica și se generează profilul QoS dedicat;
2) modelarea setului de probe conform aplicației;
3) sondarea rețelei, începând cu nodul sursă, trimițând probe către nodurile
vecine până când se atinge nodul destinație;
4) determinarea traseelor fezabile prin analiza performanțelor probelor la nivelul
nodurilor intermediare și înaintarea seturilor care satisfac cerințele aplicației;
5) alegerea traseului cap‐la‐cap prin analiza seturilor de probe de la nivelul
nodului destinație și selectarea celei mai bune căi;
6) informarea sursei și marcarea traseului.
Pseudocodul pentru implementarea algoritmului I‐NAME‐QP este următorul:
Pasul 1. Inițializare aplicație: Indicarea QoS Requested Profile pentru
aplicația de timp-real
1. set application specific parameters
// dimensiune pachet și interval
dintre pachete
2. set critical_parameter
// întârziere și/sau jitter
3. set weights
//
ponderile
pentru
parametrii
critici, w1+w2=1
4. set QoS Requested Profile (critical_parameter)
Pasul. 2 Inițializare probe: Configurarea setului de probe pentru procesul
de sondare a rețelei
5. set number of probes, probe_size, interval_between_probes
//
pentru mimarea aplicației
6. set source_node, destination_node
7. set source_port, destination_port
8. path_cost = 0
9. for each source_node interface
10.
add interface to path_node_list
11.
set
probes
parameters
(critical_parameter,
path_cost,
path_node_list)
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12.
send probes
13. end for
Pasul 3. Sondarea rețelei: Determinarea celei mai bune căi cap-la-cap
14. repeat
15.
for each network node that receives probes
16.
for each input interface
17.
measure average_critical_parameter for received probes
18.
link_cost
=
average_critical_parameter1*weight1
+
average_critical_parameter2*Weight2
19.
path_cost = path_cost + link_cost
20.
add probe_input_interface to path_node_list
21.
set Path Profile (path_cost, path_node_list)
22.
end for
23.
compare Path Profiles
24.
set Path Profile with minimum path_cost value as QoS Path
Profile
25.
if (current node is not the destination node)
26.
set probe parameters (critical_parameter, path_cost,
path_node_list)
27.
send probes to neighboring nodes
28.
end if
29.
end for
30. until destination node is reached
Pasul 4. Indicare cale cap-la-cap
31.
set QoS Available Profile (path_cost, path_node_list)
32.
send QoS Available Profile to source node
33.
set path_node_list as the transmission path between the source
and the destination node
Pasul 5. Rulare aplicație

Pentru evaluarea mecanimsului prin simulare se modelează în QualNet scenariile de
analiză pe baza topologiilor scenariilor concrete de implementare, configurându‐se în mod
corespunzător parametrii entităților și ai mediilor de transmisie.
Validarea mecanismului I‐NAME‐QP pentru arhitecturi ce unifică multiple tehnologii
de acces radio (celulare, metropolitane, locale, satelitare şi de senzori) se face prin emularea
pe o platformă de laborator ce integrează serverul EXata [39]. Pentru a oferi condiţii de test
cât mai realiste, în scenariile de analiză de pe platforma de emulare, sursele generatoare de
trafic din scenariile de simulare sunt înlocuite cu aplicaţii ce injectează trafic real.
Calibrare, evaluare și validare pentru rețele de mici dimensiuni
Mecanismul I‐NAME‐QP, dezvoltat ca o aplicație de tip patch a fost integrat în simulatorul de
rețele QualNet Developer 6.1 în vederea evaluării și validării în diverse scenarii de analiză.
Așa cum este ilustrat în Figura D1.9, rețeaua de comunicații din primul scenariu de
analiză unifică multiple tehnologii de acces radio, interconectate printr‐o infrastructură
cablată de tranzit.
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Figura D1.9
9 Arhitectura rețelei de
d mici dimensiuni din scenariul de
d test (© 2013, Pastrrav, A.,
Palade, T., Puschita, E.,
E Nicolaesscu, S.‐V., Evaluation o
of a QoS Support Mech
hanism in Unified
U
Architecturees, Revista Telecomunic
T
cații).
Network A
Atâât nodul surrsă (SN) câtt și nodul destinație (D
DN) se află în
î ariile de acoperire a unor
rețele ce implementtează speciificațiile staandardului IEEE 802.1
11 sau IEEEE 802.16, având
unctului de acces (AP) sau al
posibilitateea de a acccesa resurseele oricăreia, prin inteermediul pu
stației de bază (BS) din
d segmenttul corespu
unzător. Leggăturile dintre nodurile rețelei ceentrale
d bandă și întârzieri de
d propagarre diferite. Astfel,
A
întree sursă
(R) sunt caaracterizate de lățimi de
și destinațție există multiple
m
leggături cap‐‐la‐cap. Pen
ntru asigurrarea traficului suplim
mentar,
există multiple stații în rețelele de access cu rolul de a geneera trafic. Pentru
P
evaaluarea
nțelor mecaanismului I‐‐NAME‐QP se utilizeazză o aplicație de test ce modeleează o
performan
transmisie video între
e nodul surssă și nodul destinație
d
descrisă în Tabelul
T
D1.2
2.
1.2 Paramettrii aplicației de test
Tabelul D1
Tip
aplicație
CBR

Dimenssiune
pachet (bytes)
137
70

IInterval dintree
pachete (ms)
3.26

Num
măr total de
pachete transmise
32448

Rata de bit
b
(kbps)
3361

Durattă (s)
106

Sondarea rrețelei de mici
m dimenssiuni
Deoarece numărul de
e probe dintr‐un set arre un impacct major asupra gradului de încărrcare a
pului de co
onvergență,, pentru a se asigura atât deterrminarea un
nei căi
rețelei și aasupra timp
fezabile, câât și o încărcare cât maai mică a rețțelei, procesul de sond
dare trebuiee optimizat.
încărcarea rețelei în funcție
Pen
ntru rețeaua de mici dimensiuni,
d
f
de numărul
n
de probe
dintr‐un seet este ilusttrată în Figu
ura D1.10 (sstânga), atâât pentru caazul în care parametru
ul critic
este întârzzierea, cât și pentru cazul în care
c
parametrul critic este jitterrul. Figura D1.10
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(dreap
pta) indică variația
v
tim
mpului necessar estimărrii căii fezab
bile odată cu creștereaa număruluii
de pro
obe dintr‐un
n set.

Figuraa D1.10 Încărcarea rețțelei (stânga) și timpul de estimaare a căii (d
dreapta) în funcție dee
numărul de prob
be per set pentru rețeaaua de mici dimensiuni (© 2013, Pastrav, A.,, Palade, T.,,
Puschita, E., Nico
olaescu, S.‐‐V., Evaluattion of a QoS Supportt Mechanism
m in Unifieed Networkk
Archittectures, Reevista Teleco
omunicații).
Prin creștterea număărului de prrobe dintr‐u
un set, se obține
o
o creeștere semnificativă a
numărului total de
d probe traansmise în rețea în tim
mpul procesului de sond
dare, param
metrul criticc
d un impactt minor. Pentru acceașși variație a număruluii de probe dintr‐un seet, se poatee
având
observva în Figurra D1.11 acuratețea
a
estimării performanțe
p
elor aplicațției în com
mparație cu
u
perforrmanțele ob
bținute la ru
utarea apliccației pe calea fezabilă selectată în
n urma sond
dării.

Figuraa D1.11 Întâârzierea meedie estimaată prin pro
obe și măsu
urată pe ap
plicația de test
t
pentru
u
param
metrul criticc întârzieree (stânga) și jitter‐ul mediu esttimat prin probe și măsurat
m
pee
aplicația de test pentru parametrul critic jitter (drreapta) ‐ reețea de mici dimensiun
ni (© 2013,,
de, T., Pusch
hita, E., Niccolaescu, S.‐‐V., Evaluation of a Qo
oS Support Mechanism
M
m
Pastraav, A., Palad
in Unified Netwo
ork Architecttures, Revissta Telecom
municații).
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Se poate observa cum pentru un număr mic de probe (<300) într‐un set există o
diferență semnificativă între performanțele optimiste estimate cu ajutorul probelor
(întârziere de aproximativ 140ms) și cele măsurate pe aplicația de test (>450ms) obţinute
deoarece calea cap‐la‐cap aleasă nu dispune de resursele necesare. Cu toate acestea, se mai
observă că după atingerea unui anumit număr de probe într‐un set, diferența redusă dintre
performanțele estimate și cele măsurate rămâne aproape constantă, iar creșterea numărului
de probe nu mai îmbunătățește acuratețea estimării performanțelor în rețea.
Evaluarea prin simulare pentru rețele de mici dimensiuni
Tabelul D1.3 indică variația rutelor cap‐la‐cap în funcție de numărul de probe dintr‐un set și
pierderile de pachete înregistrate la rutarea pe aceste căi.
Tabelul D1.3 Calea selectată și pierderile de pachete pentru diverse seturi de probe (© 2013,
Pastrav, A., Palade, T., Puschita, E., Nicolaescu, S.‐V., Evaluation of a QoS Support Mechanism
in Unified Network Architectures, Revista Telecomunicații).

Parametru
critic =
întârziere

Parametru
critic =
jitter

Număr de probe
într‐un set

10

100

200

Calea selectată

SN‐AP1‐R1‐R3‐
R7‐R6‐R9‐BS2‐
DN

SN‐BS1‐R1‐R3‐
R7‐R6‐R9‐BS2‐
DN

SN‐BS1‐R1‐R3‐
R7‐R6‐R9‐BS2‐
DN

SN‐BS1‐R1‐R5‐R6‐
R9‐BS2‐DN

8.99

9.11

9.10

0

10

100

200

Calea selectată

SN‐BS1‐R1‐R3‐
R7‐R9‐AP2‐DN

SN‐AP1‐R1‐R3‐
R7‐R9‐BS2‐DN 2

SN‐AP1‐R1‐R5‐
R6‐R9‐BS2‐DN

SN‐AP1‐R1‐R5‐R6‐
R9‐BS2‐DN

Rata de pierdere a
pachetelor (%)

9.17

8.99

0

0

Rata de pierdere a
pachetelor (%)
Număr de probe
într‐un set

300

300

500

500

1000

1000

Rezultatele sondării din Figura D1.11 și din Tabelul D1.3 arată faptul că există un
număr optim de probe pentru care se asigură o încărcare minimă a rețelei și un timp minim
de convergență, dar pentru care se păstrează o acuratețe ridicată în estimarea
performanțelor pentru calea cap‐la‐cap determinată.
Astfel, s‐a determinat în mod empiric că numărul optim de probe dintr‐un set este dat
de relația (3):
Număr de probe per set

(3)

Prin urmare, pentru rețeaua de mici dimensiuni din Figura D1.9 și pentru aplicația de
test din Tabelul D1.2, se obține un număr de 307 probe într‐un set.
Rezultatele comparative între performanțele obținute la activarea suportului QoS
existent și cele obținute prin implementarea mecanismului I‐NAME‐QP sunt prezentate în
Tabelul D1.4.
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Deoarecee I‐NAME‐Q
QP ia în con
nsiderare ceerințele aplicației și determină
d
a
activ
stareaa
rețeleei, calea cap
p‐la‐cap aleeasă de ace
esta oferă performanț
p
țe mult mai bune decât suportull
QoS eexistent actiivat prin precedența IP
P setată con
nform tipului de trafic (precedențță 5 pentru
u
trafic video). Asttfel, întârzieerea medie scade și see asigură livrarea tutu
uror pachettelor atuncii
ME‐QP pentrru parametrul critic înttârziere sau
u
când ttraficul estee rulat pe căăile selectatte de I‐NAM
jitter.
Tabelu
ul D1.4 Perrformanțelee suportulu
ui QoS pentru aplicațiia de test (© 2013, P
Pastrav, A.,,
Paladee, T., Pusch
hita, E., Nico
olaescu, S.‐V., Evaluatiion of a Qo
oS Support Mechanism
m in Unified
d
Netwo
ork Architecctures, Reviista Telecom
municații).
Supo
ort QoS existent
Preceedență IP =5

I‐NAM
ME‐QP
Param
metrul critic = delay

I‐NAM
ME‐QP
Param
metrul critic = jitter

Calea selectată
Întârziereaa medie (ms)
Jitter mediu (ms)
Rata de pierdere a pach
hetelor (%)
Calea selectată
Întârziereaa medie (ms)
Jitter mediu (ms)
Rata de pierdere a pach
hetelor (%)
Calea selectată
Întârziereaa medie (ms)
Jitter mediu (ms)
Rata de pierdere a pach
hetelor (%)

SN‐AP1‐R
R1‐R4‐R8‐R9‐A
AP2‐DN
624.45
1.34
14.44
SN‐BS1‐R
R1‐R5‐R6‐R9‐B
BS2‐DN
158.41
5.60
0
SN‐AP1‐R
R1‐R5‐R6‐R9‐B
BS2‐DN
185.69
5.45
0

Figura D1.12 indică cele
c trei căi cap‐la‐cap obținute în scenariul de
d analiză.

r
de mici dimen
nsiuni: ruta selectată de
d suportull
Figuraa D1.12 Ruttele selectate pentru rețeaua
QoS eexistent ‐ linie neagră continuă; ruta selectaată de I‐NA
AME‐QP pentru param
metrul criticc
întârziere ‐ linie gri
g continuăă; ruta selecctată de I‐NA
AME‐QP pe
entru param
metrul critic jitter ‐ liniee
© 2013, Pasttrav, A., Palade, T., Pu
uschita, E., Nicolaescu,, S.‐V., Evaluation of a
gri înttreruptă (©
QoS Support Mecchanism in Unified Nettwork Architectures, Reevista Teleccomunicații).
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Validarea prin emula
are pentru reețele de miici dimensiu
uni
Pentru vaalidarea prrin emulare a mecaanismului I‐NAME‐QP
I
s‐a realizzat o plattformă
experimen
ntală de labo
orator ce in
nclude serveerul de emu
ulare EXata și două uniități operaționale.
EXata estee un program
m soft capaabil să emuleze rețele de comunicații, creând o rețea virtuală
v
în care see poate injeecta trafic real prin intemediul
i
or dedicate. Ansamblu
ul este
interfețelo
reprezentaat în Figura D1.13.

Figura D1.13 Platform
ma experimeentală de laaborator (©
© 2015, Puschita, E., Paastrav, A., Palade,
P
mance Evalu
uation of I‐‐NAME‐QP, a Profile‐b
based QoS Support:
S
Sim
mulation Analysis
T., Perform
and Trafficc Measurem
ments for Vid
deo Transm
missions, Luccrare ȋn pregatire).
Dup
pă cum se poate obseerva, pe se
erverul EXatta rulează scenariul
s
de analiză de
d mici
dimensiuni, pe nodurrile sursă și destinație fiind
f
mapatte reprezentările virtuaale ale celor două
A
rețeaua de mici dimensiun
ni prezentattă anterior joacă
j
rol dee rețea
unități opeeraționale. Astfel,
de tranzit îîntre cele două unități operaționaale la livrareea serviciulu
ui dorit.
În cazul
c
de faață, pentru validarea rezultatelorr cu privire
e la traficul de tip vid
deo, se
utilizează o aplicație video
v
stream
ming, rulatăă cu program
mul soft VLLC media plaayer, serverrul VLC
fiind coresspunzător nodului
n
surssă, în timp ce clientul VLC este corelat cu nodul desttinație.
Pentru mo
onitorizareaa traficului de pachetee se utilizeaază un anallizor de pro
otocoale dee rețea
dedicat, W
Wireshark [4
40]. Fișierul video utilizat pentru
u streamingg în etapa de emularre este
descris în Tabelul
T
D1.5
5.
Tabelul D1
1.5 Caracterristicile secvvenței video
o folosită în etapa de vaalidare prin emulare (©
©
2015, Puscchita, E., Passtrav, A., Paalade, T., Peerformance Evaluation of I‐NAME‐‐QP, a Profile‐
based QoSS Support: Simulation Analysis
A
and
d Traffic Meeasurements for Video Transmissio
ons,
Lucrare ȋn p
pregatire).
Tipul
aplicațieei
Video

Contaainer
AV
VI

Rezzoluție
(p
pixeli)
128
80x544

Dimensiune
D
fișier (MB)
39.2

30

Rată cadrre
(fps)
23.976

Rata de
d bit
(kb
bps)
30
094

Durată
(s)
10
06
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Utilizându‐se aceleași mecanisme de asigurare a suportului QoS ca și în etapa de
testare prin simulare (suport QoS existent activat prin precedența IP și mecanismul I‐NAME‐
QP cu parametrul critic întârziere sau jitter), pentru transmisia video reală, s‐au obținut
rezultatele din Tabelul D1.6.
De notat faptul că, deoarece mașinile operaționale nu sunt sincronizate cu serverul
EXata nu s‐a putut realiza şi o analiză a întârzierii pachetelor între sursă și destinație.
Tabelul D1.6 Rezultatele emulării folosind secvența video originală (© 2015, Puschita, E.,
Pastrav, A., Palade, T., Performance Evaluation of I‐NAME‐QP, a Profile‐based QoS Support:
Simulation Analysis and Traffic Measurements for Video Transmissions, Lucrare ȋn pregatire).
Suport QoS Existent
Număr total de pachete transmise
Dimensiune pachet (bytes)
Calea selectată
Rata de pierdere a pachetelor (%)
Jitter mediu (ms)

SN‐AP1‐R1‐R4‐R8‐R9‐
AP2‐DN
55.69
4.77

Parametru critic
I‐NAME‐QP =
întârziere
32448
1370
SN‐BS1‐R1‐R5‐R6‐
R9‐BS2‐DN
12.26
6.30

Parametru critic =
jitter

SN‐AP1‐R1‐R5‐R6‐
R9‐BS2‐DN
11.6
5.73

Căile fezabile alese sunt aceleași ca în cazul simulării, însă din cauza comutărilor
suplimentare introduse de interfețele dedicate injectării traficului real în rețeaua emulată, se
înregistrează o creștere a pierderilor de pachete.
Astfel, se consideră necesară adaptarea aplicației pentru îmbunătățirea
performanțelor cap‐la‐cap în rețeaua implementată pe platforma de test. Prin urmare, pentru
aplicația de test (CBR) s‐a redus rata de transfer prin creșterea intervalului dintre pachete, în
timp ce pentru secvența video s‐a înjumătățit rata de bit, conform Tabelului D1.7.
Tabelul D1.7 Reconfigurarea aplicației de test și a secvenței video (© 2015, Puschita, E.,
Pastrav, A., Palade, T., Performance Evaluation of I‐NAME‐QP, a Profile‐based QoS Support:
Simulation Analysis and Traffic Measurements for Video Transmissions, Lucrare ȋn pregatire).
CBR

Video

Dimensiune
pachet (bytes)
1370
Container
AVI

Interval dintre
Număr total de
pachete (ms)
pachete transmise
6.09
17385
Rezoluție
Dimensiune
Rată cadre
(pixeli)
fișier (MB)
(fps)
1280x544
20.7
23.976

Rată de bit
(kbps)
1799
Rată de bit
(kbps)
1633

Durată (s)
106
Durată (s)
106

Pentru aplicația de test, prin activarea mecanismelor I‐NAME‐QP se obțin rezultatele
din Tabelul D1.8.
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Tabelul D1.8 Rezultatele simulării pentru aplicația de test reconfigurată utilizând I‐NAME‐QP
((© 2013, Pastrav, A., Palade, T., Puschita, E., Nicolaescu, S.‐V., Evaluation of a QoS Support
Mechanism in Unified Network Architectures, Revista Telecomunicații).
Parametru critic întârziere
Număr de probe per set
Numărul total de probe din rețea
Timp de estimare a căii (s)
Calea selectată
Întârziere medie (ms)
Jitter mediu (ms)
Rata de pierdere a pachetelor (%)

Parametru critic jitter
165
5280
7.67
SN‐BS1‐R1‐R3‐R7‐R6‐R9‐BS2‐DN
SN‐AP1‐R1‐R3‐R7‐R9‐BS2‐DN
122.64
152.13
9.2
8.46
0
0

Rezultatele simulării din Tabelul D1.8 arată faptul că mecanismul I‐NAME‐QP
determină, pentru aplicația CBR reconfigurată, un set nou de căi fezabile corespunzătoare
parametrilor critici întârziere și jitter. În etapa de validare prin emulare, pentru traficul video
rulând între cele două mașini operaționale de pe platforma de test, se obțin rezultatele
incluse în Tabelul D1.9.
Tabelul D1.9 Rezultate comparative pentru aplicația video reconfigurată (© 2013, Pastrav, A.,
Palade, T., Puschita, E., Nicolaescu, S.‐V., Evaluation of a QoS Support Mechanism in Unified
Network Architectures, Revista Telecomunicații).
Suport QoS
existent
Număr total de pachete transmise
Dimensiune pachet (bytes)
Calea selectată
Rata de pierdere a pachetelor (%)
Jitter mediu (ms)

SN‐AP1‐R1‐R4‐R8‐
R9‐AP2‐DN
36.12
5.85

Parametru critic
întârziere
17385
1370
SN‐BS1‐R1‐R3‐R7‐R6‐
R9‐BS2‐DN
8.25
9.64

Parametru critic
jitter

SN‐AP1‐R1‐R3‐R7‐
R9‐BS2‐DN
8.02
8.23

Se poate observa cum mecanismul I‐NAME‐QP, indiferent de parametrul critic,
reușește să determine o cale cap‐la‐cap ce susține o transmisie cu pierderi de pachete sub
10% pentru care tehnicile actuale de protecție pot îmbunătăți și mai mult calitatea [41].
Astfel, pierderile înregistrate în etapa de emulare nu mai reprezintă o problemă majoră.
Calibrare, evaluare și validare pentru rețele de mari dimensiuni
Pentru evaluarea mecanismului în rețele de mari dimensiuni s‐a creat un scenariu de test ce
unifică multiple tehnologii și utilizatori, în a cărui arhitectură rețele de acces din segmentul
sursă și cel destinație sunt interconectate prin intermediul unei rețele centrale de bandă largă
modelând rețeaua Pan‐Europeană pentru educație și cercetare (Pan‐European Research and
Education Network GÉANT). Arhitectura de rețea implementată în scenariul de test este
ilustrată în Figura D1.14.
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Figuraa D1.14 Arhitectura rețțelei de mari dimensiuni (© 2015, Puschita, E., Pastrav, A., Palade,,
T., Performance Evaluation of I‐NAME‐QP, a Proffile‐based QoS
Q Supporrt: Simulatio
on Analysiss
or Video Transmissions, Lucrare ȋn
n pregatire)).
and Trraffic Measurements fo
nterconecteează rețelee naționalee pentru cercetare
c
ș educațiee (Nationall
și
GÉANT in
arch and Ed
ducation Networks, NREN) de pe teritoriul
t
Eu
uropei și fu
urnizează co
onectivitatee
Resea
globallă prin legătturi cu alte rețele regio
onale [42].
Între nod
dul sursă (SSN) și nodul destinațție (DN) exxistă multip
ple căi asiggurate prin
n
mediul rețellei centrale (backbone)) compusă din
d numero
oase punctee de prezență (Point off
interm
Presen
nce, POP) naționale
n
NR
REN sau GÉA
ANT conecttate prin leggături de fib
bră optică având lățimii
de bandă de 1/10
0/20/30/10
00Gbps și in
ntroducând latențe întrre 1ms și 20
0ms provoccate atât dee
mea legăturrii (se consid
deră 5μs/km
m) cât și de alte surse (precum am
mplificatoaree) [43].
lungim
În cadrul acestei reețele ruleazză diverse tipuri de aplicații, fu
urnizând un
n trafic dee
background variaabil (între 10%
1
pe legăăturile de 100Gbps și 97%
9
pe legăăturile de 1Gbps
1
și dee
10Gbp
ps). Pe legătturile unde încărcarea depășește 96.9%, se în
nregistreazăă latențe și pierderi dee
pacheete suplimen
ntare [43]. TTabelul D1.10 conține caracteristici adiționalle cu priviree la rețeauaa
implementată peentru simulaare.
ul D1.10 Deescriptori ai scenariulu
ui de test (©
© 2015, Puschita, E., Pastrav,
P
A., Palade, T.,,
Tabelu
Perforrmance Evaaluation of I‐NAME‐QP
P, a Profile‐b
based QoS Support: Simulation Analysis
A
and
d
Trafficc Measurem
ments for Viideo Transm
missions, Lucrare ȋn preegatire).

Durata simulării
s
Trafic în rețea
Încărcarea rețelei

Param
metri generalii ai simulării
110s
70
00 aplicații CBR
R și VBR
până la 97% pe legăturile de 1Gbps și 10Gb
bps
până la 10% pe legăturile de 100Gbps
Rețele de
e acces ‐ rețele
e cu acces rad
dio
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Rețelele de accces
C
Canal radio IEEEE
802.11aa/g
Canal raadio IEEE 802.16
Model umbrire
M
Model propagaare
TTopologia rețeelei
Legături
Ruteere

Rețele raadio suprapusse
(IEEE 802.11a/g and IEEE 802.16)
2.4 GHz
3.5 GHz
Constan
nt (4dB)
Two Rayy
Rețțea centrală bazată
b
pe rețe
eaua GÉANT
nectează prin
ncipalele pun
ncte POP GÉÉANT din Europa și pun
nctele
Intercon
naționalle NREN POP din
d segmentele sursă și desstinație.
65 legături de 1/10/20/30/100Gbp
ps și întârzieri cuprinse întree 1ms și 20mss
45 ruterre Juniper MX//160 și Cisco 1200/12410
1

În vederea te
estării meccanismului I‐NAME‐QP
P în rețele de mari dimensiunii, sunt
d test, cu rate de bitt constante sau variabile, Tabelul D1.11
consideratte mai multte aplicații de
indicând parametrii de configuraare ai acesto
ora.
1.11 Caracte
eristicile aplicațiilor de
e test pentru rețeaua de
d mari dim
mensiuni (©
© 2015,
Tabelul D1
Puschita, EE., Pastrav, A., Paladee, T., Perforrmance Evaaluation of I‐NAME‐QP
P, a Profile‐‐based
QoS Suppo
ort: Simulattion Analysis and Traffiic Measurements for Video
V
Transsmissions, Lucrare
L
ȋn pregatirre).
Tip ap
plicație
CB
BR1
CB
BR2
V
VBR

Dim. pachett
(bytes)
1370
1370
1370

Intervall între
pachete
e (ms)
3.26
6.09
de la 15
5 la 17

Număr total de
paachete transmise
32512
14607
5000

Ratta de
bit (kbps)
(
3361
1799
6
685

Durata
(s)
10
06
10
06
8
80

La activare suportului QoS
Q
existen
nt, indifereent de meecanismul de
d rutare utilizat
2 sau RIP, sau
s algoritm
mul Bellman
n Ford), callea cap‐la‐ccap aleasă pentru
p
(protocoalele OSPFv2
livrarea paachetelor laa destinațiee (DN) este cea indicată în Figuraa D1.15. Pee această rută, în
cazul utilizzării politicilor best‐efffort, aplicaația CBR1 descrisă
d
în Tabelul D1
1.11 înregisstrează
pierderi dee peste 63%
% și întârzierri de peste 950ms,
9
indiferent de protocolul
p
de rutare.

Figura D1.15 Calea caap‐la‐cap alleasă la acttivarea supo
ortului QoS existent (©
© 2015, Puschita,
ME‐QP, a Profile‐based
P
d QoS
E., Pastravv, A., Palade, T., Performance Evaluation of I‐NAM
Support: SSimulation Analysis
A
and Traffic Measuremen
M
nts for Vide
eo Transmisssions, Lucrrare ȋn
pregatire)..
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Odată cu activarea suportului QoS existeent prin Preecedența IP
P=5, perform
manțele see
îmbun
nătățesc, în
nregistrându‐se o întârziere de aproximattiv 57ms și
ș rata de pierderi a
pacheetelor devenind nulă. Cu toate acestea,
a
dacă pe oricaare din seggmentele acestei rutee
încărccarea depășșește 97%, mecanismul QoS existent nu mai
m poate asigura
a
perrformanțelee
necesare fluxului ce modelează traficu
ul video (CB
BR1). Acestt lucru se datorează
d
in
ncapacitățiii
e
de a lua în considerare ccerințele aplicației și de a determ
mina o nouăă
suporttului QoS existent
rută cap‐la‐cap.
c
Astfel se subliniază necesitateaa utilizării unui mecaanism de aasigurare a
suporttului QoS in
nter‐tehnolo
ogii.
Sonda
area rețeleii de mari dim
mensiuni
Ca și în
î cazul rețelei de mici dimensiun
ni, mecanismul I‐NAME‐QP are neevoie de un
n proces dee
sondaare pentru a determin
na starea reețelei. Astffel, sondareea este evaaluată din perspectiva
p
a
încărccării rețeleii și a timp
pului necessar pentru determinaarea căii feezabile. Figgura D1.16
6
ilustreează variațiaa acestor paarametri od
dată cu num
mărul de pro
obe dintr‐un
n set.

Figuraa D1.16 Încăărcarea rețeelei (stângaa) și timpul de converggență (dreap
pta) în timp
pul sondăriii
pentru
u rețeaua de
d mari dim
mensiuni (© 2015, Puscchita, E., Passtrav, A., Paalade, T., Peerformancee
Evaluaation of I‐NAME‐QP, a Profile‐b
based QoS Support: Simulation Analysis and
a
Trafficc
Measu
urements fo
or Video Traansmissionss, Lucrare ȋn
n pregatire)).
Mai mult,, acuratețeaa estimării din
d etapa de sondare a performan
nțelor pentru aplicațiaa
de tesst este ilusttrată în Figu
ura D1.17. Se poate observa
o
cum
m diferența dintre perrformanțelee
estimaate și cele măsurate
m
esste aproxim
mativ aceeașși indiferentt de număru
ul de probe.
Aceste rezultate, correlate cu cele indicate în
î graficele din Figura D1.16 sugerează că nu
u
este n
nevoie de un
u număr mare
m
de prrobe într‐un
n set, acestta mărind doar supra‐încărcareaa
rețeleei fără a îmb
bunătăți sem
mnificativ performanțeele.
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Figura D1.17 Întârzierea medie estimată prin probe și
ș măsuratăă pe aplicațția de test pentru
ul critic întârziere (stâânga) și jittter‐ul med
diu estimat prin prob
be și măsurat pe
parametru
aplicația de test pentru paramettrul critic jittter (dreaptta) ‐ rețea de
d mari dim
mensiuni (©
© 2015,
P, a Profile‐‐based
Puschita, EE., Pastrav, A., Paladee, T., Perforrmance Evaaluation of I‐NAME‐QP
QoS Suppo
ort: Simulattion Analysis and Traffiic Measurements for Video
V
Transsmissions, Lucrare
L
ȋn pregatirre).
Evaaluarea pro
ocesului de sondare din
d timpul etapei de calibrare a mecanism
mului I‐
NAME‐QP pentru reețele de mari
m
dimen
nsiuni arattă că și un număr redus de probe
c fezabilee, spre deo
osebire de rețeaua de mici
(10probe/sset) asigurăă identificaarea unei căi
dimensiuni unde erau
u necesare câteva
c
sute de probe pentru
p
a obțține perform
manțele sco
ontate.
În cazul reețelei de mari
m dimenssiuni, caleaa cap‐la‐cap
p determinată în proccesul de so
ondare
prezintă u
un grad ridicat de înccredere (rata de pierd
deri a pach
hetelor fiin
nd nulă) și nu se
modifică prin
p creștereea numărului de prob
be. Acest fapt este asiggurat de caantitatea mare de
resurse dissponibile în rețelele dee acces și în rețeaua baackbone (lățțimi de ban
ndă de la 1G
Gbps la
100Gbps și un număr mai mare de
d căi cap‐laa‐cap).
În cazul
c
rețeleei de mici dimensiuni
d
e nevoie de un num
era
măr de prob
be per set egal
e
cu
numărul d
de pachete transmise într‐o
î
secun
ndă de apliicație pentrru a se asiggura alegerea căii
optime. To
otuși, în reețelele de mari dimensiuni, utilizarea relațției (2.3) de
d determin
nare a
numărului de probe dintr‐un
d
sett ar provocaa o supraînccărcare pre
ea mare a reețelei în etaapa de
sondare.
oarece rezu
ultatele de mai sus susțin ideea utilizării
u
unui număr redus de prrobe în
Deo
rețelele dee mari dimeensiuni, relaația (3) poatte fi adaptattă prin divizzarea cu un factor k peentru a
obține un număr prop
porțional cu
u rata aplicaației, care asigură o acuratețe ridicată a estim
mărilor
și este suficient pentru a determina calea caap‐la‐cap fezabilă:
Număr de
d probe peer set

(4)

ntru rețeau
ua de mari dimensiunii, odată ce s‐a stabilitt numărul de
d probe din set,
Pen
performan
nțele processului de son
ndare sunt in
ndicate în Tabelul
T
D1.1
12.
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Tabelul D1.12 Încărcarea rețelei în etapa de sondare (© 2015, Puschita, E., Pastrav, A., Palade,
T., Performance Evaluation of I‐NAME‐QP, a Profile‐based QoS Support: Simulation Analysis
and Traffic Measurements for Video Transmissions, Lucrare ȋn pregatire).
Probe
per set
307

Număr total
de probe în
rețea
34137

Număr total de
pachete în
rețea
911351130

Număr mediu de
probe/s în rețea
3096.98

Număr mediu de
pachete/s în
rețea
6753593.247

Debitul
probelor
(bps)
33932160

Debit total al
rețelei (bps)
65898632308

Pentru utilizarea unui număr de 307probe/set (determinat cu relația 3) procesul de
sondare reprezintă 0.003% din numărul total de pachete transmise în rețea în momentul
simulării. În pachete/secundă, probele reprezintă 0.045% din încărcarea rețelei, și reprezintă
0.051% din debitul total al rețelei.
Astfel, se așteaptă ca aplicarea relației (4) să rezulte într‐o încărcare și mai mică a
rețelei pentru determinarea căii cap‐la‐cap, susținând fezabilitatea utilizării I‐NAME‐QP și în
rețele unificate de mari dimensiuni.
Evaluarea prin simulare pentru rețele de mari dimensiuni
Rezultatele simulărilor rulate pentru testarea I‐NAME‐QP în rețeaua de mari dimensiuni sunt
prezentate în cele ce urmează, atât pentru cazul în care se dorește asigurarea performanțelor
unei singure aplicații, cât și pentru situația în care se consideră multiple aplicații cap‐la‐cap.
Tabelul D1.13 indică performanțele obținute pentru aplicația CBR1 descrisă anterior,
în timp ce Figurile D1.18 și D1.19 ilustrează calea aleasă de mecanismul I‐NAME‐QP
considerând parametrul critic întârziere, respectiv jitter.
Tabelul D1.13 Performanțele asigurate de I‐NAME‐QP pentru aplicația de test CBR1 (© 2015,
Puschita, E., Pastrav, A., Palade, T., Performance Evaluation of I‐NAME‐QP, a Profile‐based
QoS Support: Simulation Analysis and Traffic Measurements for Video Transmissions, Lucrare
ȋn pregatire).
I‐NAME‐QP
Parametru critic = întârziere
I‐NAME‐QP
Parametru critic = jitter

Întârziere medie cap‐la‐cap (ms)
Jitter mediu (ms)
Rata de pierdere a pachetelor (%)
Întârziere medie cap‐la‐cap (ms)
Jitter mediu (ms)
Rata de pierdere a pachetelor (%)
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49.86
2.66
0
76.7
2.56
0
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Figura D1.18 Calea fezabilă determinată de I‐NAME‐QP
P pentru paarametrul critic întârzieere (©
P
T., Performance Evaluation of I‐NAM
ME‐QP, a Profile‐
P
2015, Puscchita, E., Paastrav, A., Palade,
based QoSS Support: Simulation
S
nd Traffic Measuremen
M
nts for Videeo Transmissions,
Analysis an
Lucrare ȋn p
pregatire).

Figura D1..19 Calea fezabilă
f
detterminată de
d I‐NAME‐QP pentru
u parametrul critic jittter (©
2015, Puscchita, E., Paastrav, A., Palade,
P
T., Performance Evaluation of I‐NAM
ME‐QP, a Profile‐
P
based QoSS Support: Simulation
S
nd Traffic Measuremen
M
nts for Videeo Transmissions,
Analysis an
Lucrare ȋn p
pregatire).
Pen
ntru deservirea mai mu
ultor aplicații în acelașși timp, perfformanțele obținute în
n urma
simulării su
unt indicate
e în Tabelul D1.14.
Aceeste rezultaate arată că
c pentru politicile
p
beest‐effort, cerințele
c
ap
plicației nu pot fi
respectatee de suportul QoS exisstent. Prin prioritizareea traficuluii cu ajutoru
ul preceden
nței IP,
performan
nțele se îmb
bunătățesc pentru aplicația CBR2
2, aplicația VBR înregisstrând încă valori
ridicate alee latenței și fiind afectaată de pierd
deri de pach
hete.
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Tabelul D1.14 Performanțele asigurate pentru multiple aplicații de test (© 2015, Puschita, E.,
Pastrav, A., Palade, T., Performance Evaluation of I‐NAME‐QP, a Profile‐based QoS Support:
Simulation Analysis and Traffic Measurements for Video Transmissions, Lucrare ȋn pregatire).

CBR2

VBR

Protocol de
rutare
Parametru
Întârziere medie
cap‐la‐cap (ms)
Jitter mediu (ms)
Rata de pierdere a
pachetelor (%)
Întârziere medie
cap‐la‐cap (ms)
Jitter mediu (ms)
Rata de pierdere a
pachetelor (%)

Best‐effort

Precedență IP = 5
Bellman
OSPFv2
RIP
Ford

I‐
NAME‐
QP

OSPFv2

RIP

Bellman
Ford

1190.98

1156.18

1191.46

57.2

57.2

57.2

101.85

10.20

9.69

10.16

0.95

0.96

0.96

6.38

42.51

41.04

42.52

0

0

0

0

202.83

192.74

188.55

107.18

142.41

141.84

87.86

11.51

11.49

11.56

9.92

10.25

10.43

16.36

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.08

0

Conform Tabelului D1.14, I‐NAME‐QP are capacitatea de a alege o cale cap‐la‐cap care
să îndeplinească simultan cerințele de performanță ale aplicațiilor de test din scenariul de
analiză.
Acest fapt se datorează abilității mecanismului de a considera cerințele aplicațiilor și
de a determina rutele cu cele mai bune performanțe de jitter, întârziere și pierderi de
pachete.
Validarea prin emulare pentru rețele de mari dimensiuni
Asemenea cazului rețelei de mici dimensiuni, mecanismul I‐NAME‐QP este validat prin
emulare pe o platformă de laborator.
Figura D1.20 ilustrează cele trei componente principale ale platformei de test: serverul
EXata pe care rulează scenariul ce implementează rețeaua de mari dimensiuni din Figura
D1.14 și cele două unități operaționale ale căror reprezentări virtuale sunt mapate pe
nodurile sursă și destinație indicate anterior.
Pentru testarea comportamentului I‐NAME‐QP la injectarea traficului real în rețea,
aplicația CBR1 descrisă anterior este înlocuită cu o aplicație de streaming video ce rulează
între serverul și clientul VLC, entități mapate pe nodurile sursă și destinație. Pentru
monitorizarea traficului se utilizează Wireshark la nivelul clientului VLC.
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Figura D1.2
20 Setup exxperimental pentru vallidarea I‐NA
AME‐QP în rețele
r
de mari dimensiuni (©
2015, Puscchita, E., Paastrav, A., Palade,
P
T., Performance Evaluation of I‐NAM
ME‐QP, a Profile‐
P
based QoSS Support: Simulation
S
nd Traffic Measuremen
M
nts for Videeo Transmissions,
Analysis an
Lucrare ȋn p
pregatire).
Tab
belul D1.15
5 prezintă în
î mod com
mparativ reezultatele experimenta
e
ale obținutte prin
activarea ssuportului QoS existeent sau prin
n utilizarea I‐NAME‐Q
QP pentru cei
c doi parametri
critici. Căille alese corespund ceelor determ
minate în ettapa de sim
mulare. Se poate
p
obseerva că
pierderile de pache
ete scad semnificativ atunci când mecanismul I‐NAME‐QP
P este
manțele traaficului videeo pe platfo
orma experrimentală sunt sintetizzate ȋn
implementtat. Perform
Tabelul D1
1.15.
Tabelul D1
1.15 Rezultaatele emulăării pe plattforma de test
t
(© 201
15, Puschita, E., Pastrrav, A.,
Palade, T.,, Performan
nce Evaluattion of I‐NA
AME‐QP, a Profile‐based QoS Sup
pport: Simu
ulation
Analysis an
nd Traffic Measuremen
M
nts for Video Transmisssions, Lucra
are ȋn prega
atire).
Parametri

Supo
ort QoS existeent

Rata de pierdere a pachetelor
p
(%
%)
Jitter mediu
u (ms)

60.69
9.13

Param
metru critic
înttârziere
0
5.45

Parametru critic
jitter
0
4.83

Toaate aceste rezultate
r
susțin ideea că
c I‐NAME‐Q
QP oferă îm
mbunătățiri considerabi
c
ile față
de suporttul QoS exxistent. Asstfel, rezultatele simulărilor sunt validatee de rezultatele
experimen
ntale obținu
ute prin em
mulare, demonstrând că I‐NAM
ME‐QP are capacitateaa de a
îmbunătăți gestionarrea resurseelor în arh
hitecturi dee rețele inttegrate ce unifică multiple
m
tehnologii de acces.
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Mecanism QoS cap‐la‐cap pe bază de algoritmi cu inteligenţă artificială şi
procesări ȋn Cloud
În ultimii ani conceptul de inteligenţă artificială (artificial intelligence) a devenit un subiect
extrem de discutat în aproape orice domeniu de cercetare. Acest concept face referire la un
sistem care este capabil să înveţe, să tragă concluzii, să ia decizii şi să se îmbunătăţească
permanent [Pus12c].
Algoritmii de inteligență artificială sunt tot mai des întâlniţi în managementul
resurselor rețelelor radio, oferind posibilitatea de a prezice comportamentul rețelei, ceea ce
poate îmbunătăți considerabil deciziile luate cu privire la gestionarea resurselor din reţea. Mai
mult, dezvoltarea unor noi paradigme ştiinţifice cum ar fi Cloud Computing, Software Defined
Network (SDNs) sau Big Data creează noi posibilităţi pentru soluțiile de identificare a unor
soluţii cap‐la‐cap, soluţii ce vor asigura calitatea aplicațiilor în timp real în rețelele unificate cu
acces radio [Sem16].
În [44] este propus un protocol de rutare cognitivă bazat pe un algoritm de co‐evoluţie
competitivă CCA (Competitive Co‐evolutionary Algorithm). Evaluarea performanțelor acestui
protocol prezintă mai multe avantaje față de mecanismele de rutare curente: rata de pierdere
a pachetelor redusă și un nivel de satisfacție QoS ridicat.
În [45] autorii definesc o arhitectură de rețea CPN (Cognitive Packet Network),
arhitectură ce foloseşte pachete inteligente pentru a determina starea reţelei şi pentru a
învăţa din propriile experiențe. Pachetele inteligente implementează algoritmi bazaţi pe
reţele neuronale aleatoare RNN (Random Neuronal Networks) pentru a descoperi cele mai
bune căi ȋn reţea, rezultatele simulărilor indicând faptul că protocolul garantează o rată
scăzută a pierderilor de pachete şi asigură întârzieri minime ȋn reţea. Aceste mecanisme QoS
nu profită ȋnsă de cantitatea mare de informaţii de măsură, de control și de management
disponibile ȋn reţea.
În acest context, mecanismul QoS propus indică avantajele implementării unei soluţii
cu suport QoS cap‐la‐cap având la bază aplicarea unor algoritmi de inteligenţă artificială şi
procesarea unui volum mare de date (Big Data) ȋn Cloud. Sintetic, caracteristicile
mecanismului implementat sunt [Sem16]:
1) estimarea rutei pe baza stărilor precedente ale reţelei folosind algoritmi de
inteligenţă artificială bazată pe ȋnvăţare automată;
2) salvarea parametrilor QoS (întârzierea, variaţia întârzierilor, lărgimea de
bandă) într‐o bază de date distribuită, având acces permanent la datele ce
descriu stările anterioare ale reţelei şi având o viteză ridicată la citirea şi
scrierea lor;
3) utilizarea unei arhitecturi de tip Cloud pentru procesarea şi luarea deciziilor, cu
scopul de a economisi resursele rețelei și de a obține rezultatul estimării într‐
un timp cât mai scurt.
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Soluţiile software adoptate
Calculul distribuit este un model în care componentele unui sistem software sunt partajate
între mai multe maşini pentru a permite o procesare în paralel cu scopul de a îmbunătăţi
eficienţa şi performanţa. Acest model este fundamental pentru toate tehnologiile de tip
Cloud, în procesarea unui volum mare de date (Big Data) şi pentru învăţarea automatizată
(machine learning).
Pentru monitorizarea fiecărei aplicații ce rulează în rețea și pentru a putea înregistra și
accesa informațiile privind stările reţelei în orice moment și cu un timp de răspuns cât mai mic
este nevoie de o bază de date flexibilă, scalabilă și consistentă. Aceste cerinţe sunt descrise
foarte bine de caracteristicile unei baze de date NoSQL (Not Only SQL). O bază de date NoSQL
asigură un mecanism de stocare și accesare a datelor diferit de cel al relațiilor tabelare.
Aceste baze de date nu au o structură fixă, ci permit replicarea şi partajarea datelor, cât și
gestionarea unui volum mare de informaţii. Pentru a mapa cât mai exact cerinţele aplicației,
din multitudinea de soluții NoSQL existente (Appache HBase, MongoDB, CouchBase,
Cassandra, etc.), pentru implementarea macanismului QoS utilizând algoritmi de inteligenţă
artificială şi procesări ȋn Cloud, a fost selectată bază de date Cassandra Appache [49].
Cassandra Appache este o bază de date distribuită, descentralizată, scalabilă şi
tolerantă la erori. Distributivitatea permite utilizarea mai multor calculatoare conectate într‐o
reţea, care comunică şi se coordonează reciproc, dar care se expun utilizatorului final ca un
tot întreg, ca un singur sistem. Descentralizarea oferă capabilități egale nodurilor din rețea,
acestea fiind identice, neexistând un nod care să gestioneze celelalte noduri. De asemenea,
Cassandra Appache folosește comunicarea nod‐la‐nod (peer‐to‐peer) bazată pe protocolul
Gossip pentru a transmite și a păstra sincronizate toate nodurile. Faptul că baza de date
Cassandra Appache este un sistem descentralizat înseamnă că nu există nici un punct de eșec
(No Single Point of Failure). Scalabilitatea permite bazei de date Cassandra Appache să‐şi
îmbunătăţească performanţele prin adăugarea de memorie şi capacităţi hardware (scalare
verticală) sau prin adăugarea unor noi maşini în sistem (scalare orizontală).
Totodată Cassandra Appache este tolerantă la erori deoarece datele sale sunt stocate
redundant, pe mai multe noduri. Replicarea datelor este foarte ușor de configurat și
întreținut. Numărul total de copii reprezintă factorul de replicare, care poate fi configurat
odată cu crearea bazei de date. De asemenea, se poate configura şi strategia de replicare,
care determină cum sunt plasate nodurile ce conțin informația replicată. Cassandra Appache
este o bază de date columnară, ȋn care, spre deosebire de modelul relaţional, nu este nevoie
ca toate liniile să aibă același număr de coloane. Datele scrise pe un nod sunt pentru prima
dată înregistrate într‐un fișier log pe disc și apoi scrise într‐o structură de memorie numită
“memtable”. Când dimensiunea acesteia depășește un anumit prag, datele sunt scrise într‐un
fișier cu locație fixă de pe disc numit “SSTable”. La o cerere de citire, Cassandra Appache
consultă o structură de date ȋn‐memoria numită “Bloom filter” care verifică probabilitatea ca
un “SSTable” să conțină datele cerute.
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Datorită acestui mecanism Cassandra Appache oferă o viteză de citire ridicată, ceea ce
o ajută să exceleze în aplicaţiile de timp real. Considerând aceste caracteristici, Cassandra
Appache a fost selectată ca sistem de stocare al metricilor mecanismului QoS bazat pe
inteligenţă artificială şi procesări ȋn Cloud [Sem16].
În acelaşi timp, creșterea considerabilă a volumului de date din ultimii ani a impus noi
tehnologii pentru a permite o analiză eficientă a datelor. Pentru a răspunde acestei cerinţe a
fost dezvoltată platforma Spark Framework [50] denumită ȋn continuare platforma Spark.
Platforma folosește un model de flux de date ciclic unde rezultatul fiecărei operații rulate în
paralel este salvată în memoria cache a fiecărei mașini din cluster. La fiecare etapă a rulării
algoritmului, datele din cache pot fi accesate direct, fără a citi în mod repetat din sistemul de
fișiere sau nodul principal.
Salvând datele în memoria cache de pe fiecare nod, platforma Spark reduce cantitatea
de date care este transmisă prin rețea, motiv pentru care această platformă este foarte
potrivită pentru algoritmii iterativi care refolosesc același set de date pentru mai multe
procese rulate în paralel. Implementarea de programe ce rulează în Spark se realizeză prin
utilizarea unui driver ce rulează pe nodul principal al unui cluster și este responsabil de
gestionarea activităţilor. La nivelul platformei Spark un utilizator poate defini o serie de
operații (de ex. map, reduce, filter), operaţii ce sunt executate pe fiecare nod secundar [46].
Acest model de programare a fluxului de date se realizează prin utilizarea unor abstractizări
de bază, cum ar fi: RDD (Resilient Distributed Datasets), rularea unor operații în paralel şi
utilizarea unor variabile comune (de ex., variabilele de difuzare și acumulare ce permit
accesarea sau actualizarea datelor distribuite pe nodurile secundare). Luând în considerare
performanţele platformei Spark în lucrul cu aplicaţiile cu învăţare automată, acesta va fi
utilizat pentru estimarea căii ce asigură calitatea serviciului. Prin urmare, considerând
potenţialul platformei Spark în aplicaţiile cu învăţare automată, aceasta a fost selectată ȋn
vederea procesării şi analizării metricilor reţelei la nivelul mecanismului QoS propus [Sem16] .
Soluţiile matematice adoptate
Pentru a deveni independente și cât mai performante, mașinile de calcul trebuie să‐și
îmbunătăţească deciziile bazându‐se pe experiențele și erorile precedente, de aceea ele
trebuie supuse unui proces continuu de învățare. Inteligența artificială este o ramură a științei
care se ocupă cu dezvoltarea unor algoritmi care să ofere maşinilor de calcul posibilitatea de a
lua decizii pe baza unor procese de ȋnvăţare pe bază de experienţă. Inteligenţa artificială
cuprinde: jocuri (programarea calculatoarelor să joace jocuri), sisteme expert (luare deciziilor
în situații reale), limbaje naturale (înțelegerea limbajului uman natural), rețele neurale, logici
fuzzy sau algoritmi genetici.
Raţionamentul Bayesian [47] este una din cele mai reprezentative metode în procesul
de învăţare autonomă al unei maşini de calcul, reţelele de tip Bayesian fiind utilizate pe scară
largă ȋn luarea unor decizii de către sistemele inteligente.

43

Teză de abilitare

Realizările ştiinţifice

Deseori trebuie calculată probabilitatea unui eveniment D în ipoteza că un eveniment
θ a avut loc. Această probabilitate se numește probabilitatea lui θ condiționată de D și se
notează P(D|θ).
Reţelele de tip Bayesian reprezintă un model probabilistic caracteriazat de un graf
aciclic în care nodurile reţelei corespund variabilelor aleatoare și segmentele ce le unesc
reprezintă dependințele condiționate de aceste variabile. Teorema lui Bayes oferă o metodă
directă de a calcula probabilitatea unei ipoteze, bazată pe probabilitățile anterioare acesteia,
provenite din diverse evenimente observate.
În contextul inteligenței artificiale, este de interes determinarea celei mai sigure
posibilităţi dintr‐un spaţiu θ, având în vedere datele de antrenare D. În acest context, prin cea
mai bună posibilitate ne referim la cel mai probabil eveniment care ia în considerare datele D
şi alte cunoştinţe iniţiale despre probabilităţile diferitelor evenimente din θ.
Pentru setul de date D și ipoteza θ, regula Bayes ne ajută să stabilim probabilitatea
acestei ipoteze, luând în cosiderare datele de antrenare D (experiențele anterioare).
P(θ D) =

P(D θ)P(θ)
P(D)

(5)

unde,
P(θ) reprezintă probabilitatea iniţială a ipotezie θ,
P(D) reprezintă probabilitatea anterioară observării datelor de antrenare D,
P(D|θ) probabilitatea de a observa datele D în raport cu ipoteza θ.

În mai multe scenarii de învăţare automată cel mai mare interes îl reprezintă găsirea
celei mai probabile ipoteze θ luând în considerare datele de antrenare D. Această ipoteză se
mai numeşte ipoteză maximă posterioară (Maximum A Posterior).
În cazul în care avem un mediu ce poate fi caracterizat prin N variabile binare, atunci
vom avea o complexitate de ordinul 2N. În domeniul inteligenței artificiale, pentru a micșora
volumul de date ce trebuie procesate, este necesară limitarea interacțiunii dintre variabilele
binare indicând faptul că acestea sunt independente, ceea ce duce la factorizarea structurată
a distribuției de probabilitate. Pentru a realiza această factorizare se poate folosi reţeaua de
interacţiune de tip Belief Network.
Rețeaua de interacțiune este o modalitate de a descrie independența ipotezelor
formulate într‐o distribuție. Domeniul de aplicare al acestei arhitecturi este foarte larg
răspândit, în special pentru adăugarea de raționamente în condițiile de incertitudine la
inteligența artificială [Sem16].
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Starea incertă a unei variabile se referă la faptul că această variabilă poate avea mai
multe stări, iar gradul de convingere se referă la faptul că variabila se află în una din aceste
stări este indicat de o anumită probabilitate. Pentru a lua anumite decizii în cazul unei stări de
incertitudine se poate folosi regula lui Bayes [Sem16]. În inteligența artificială, distribuția
trebuie învățată pe baza anumitor date. Astfel, problema principală devine integrarea acestor
date cu cunoștințele despre mediul studiat [Pus16]. Pentru o învăţare cât mai eficientă
folosind reţeaua Bayes, la implementarea mecanismului QoS cap‐la‐cap utilizând algoritmi de
inteligenţă artificială şi procesări ȋn Cloud este folosită o distribuţie Beta [47].
Implementarea algoritmului de estimare şi decizie a suportului QoS cap‐la‐cap
În implementarea algoritmului folosit ȋn mecanismul cu suport QoS cap‐la‐cap utilizând
algoritmi de inteligenţă artificială şi procesări ȋn Cloud se pot distinge două faze [Pus12c]:
1) identificarea stării reţelei prin determinarea parametrilor QoS în urma sondării
reţelei şi salvarea lor în baza de date distribuită Cassandra Appache,
2) alegerea rutei cap‐la‐cap ce asigură cele mai bune performanțe pe baza
logicilor fuzzy.
Setul de probe folosit pentru a sonda reţeaua ia în considerare caracteristicile
aplicaţiei: dimensiunea pachetelor şi intervalul dintre probe. Probele sunt transmise de la
fiecare nod către toate nodurile vecine, începând cu sursa şi terminând cu nodul destinaţie.
Pentru fiecare set de probe primit se calculează parametrii QoS de pe ultimul segment şi se
salvează în baza de date Cassandra Appache. După determinarea stării rețelei, ȋn etapa a doua
se face o estimare a performanțelor QoS pe fiecare rută și se decide pe ce cale va fi rutată
aplicația. Estimarea performanțelor QoS se face cu ajutorul modelului probabilistic Bayesian,
în timp ce luarea deciziei finale şi clasificarea rutelor se face pe baza logicilor fuzzy.
Similar modelului I‐NAME‐QP (vezi paragraful anterior Mecanism QoS cap‐la‐cap pe
bază de profile QoS), modelul cu suport QoS utilizând algoritmi de inteligenţă artificială şi
procesări ȋn Cloud implementează cele trei profile QoS: QoS Requested Profile, QoS Path
Profile și QoS Available Profile. Astfel, la finalul fazei de sondare a reţelei, la nodul destinaţie
vor exista profile multiple, fiecare dintre acestea conţinând o rută diferită către nodul
destinaţie.
Componenta de bază a logicilor fuzzy este conceptul de parţial adevărat, concept
translatat în domeniul reţelelor de telecomunicaţii [48]. Procesul de deducţie fuzzy este
compus din cinci operaţii:
1)
2)
3)
4)
5)

fuzzyficarea datelor de intrare;
aplicarea operatorilor fuzzy (AND, OR) în antecedent;
implicarea;
combinarea tuturor rezultatelor;
defuzzyficarea.
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Aceste operaţii vor fi prezentate în continuare [Pus12c]:
1) Prima operaţie, cea de fuzzyficare a datelor de intrare, măsoară datele de
intrare şi determină gradul lor de apartenenţă la mulţimea fuzzy cu ajutorul
funcţiilor membru.
2) A doua operaţie constă în a aplica operatorii fuzzy (AND, OR) asupra tuturor
părţilor antecedentului, pentru a obţine un singur număr reprezentând
rezultatul antecedentului regulii respective.
3) Metoda de implicare reprezintă practic operaţia min dintre valoarea de la
intrare şi funcţia membru a variabilei de ieşire. Astfel, ca rezultat obţinem o
mulţime fuzzy.
4) Deoarece decizia finală ia în considerare toate regulile definite, trebuie să
combinăm toate mulţimile fuzzy obţinute după metoda de implicare.
Combinarea se poate face folosind una din cele trei funcţii matematice: max,
OR sau sum.
5) Procesul de defuzzyficare aplică o metodă preselectată asupra mulţimii fuzzy
obţinută anterior pentru a calcula un singur număr care reprezintă rezultatul
evaluării datelor de intrare cu ajutorul setului de reguli definite. Sunt cinci
metode care se pot aplica în acest proces: metoda centrului de greutate,
metoda bisectoarei, cel mai mare maxim, cel mai mic maxim şi aproximarea
valorilor maxime.
Toţi aceşti paşi sunt aplicaţi asupra metricilor estimate ale aplicaţiilor din reţea ȋn
vederea clasificării rutelor în funcţie de performanţe.
Pseudocodul algoritmului este prezentat în cele ce urmează [Sem16]:
Step1. Gathering Intelligence:
foreach (node) {
if (packet) {
computeDelay();
computeJitter();
getBandwidth();
createPacket(delay, jitter, bandwidth, packetSize,
intervalBetweenPackets);
sendPacketToQoSCommunicationInterface();
savePacketInCassandraDB();
} }
Step2. Estimate QoS performances of a new Application:
if(newApp) {
sendsAppRequirementsToQoSCommunicationInterface();
sendsReqToSparkMachineLearningSystem();
estimatesQoS();
makesFuzzyBasedDecision();
sendsPathToSource();
}
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Procesarea datelor și estimarea se realizeză în funcția estimatesQoS(), care este
detaliată mai jos.
estimateQoS
{
getAllCassandraData(node-source, final-destination, appData);
List<QoSData> learningData;
groupBy(AppID);
foreach (route) {
assign (node.delay) to one QoS{LOW, MEDIUM, HIGH}
assign (node.jitter) to one QoS{LOW, MEDIUM, HIGH}
assign (node.bandwidth) to one QoS{POOR, MODERATE,
GOOD, EXCELLENT}
}
P(metric= QoSValue|CassandraData) = (1 + #(QoSValue))/(3+N);
}

Algoritmul de procesare a datelor şi estimare a metricilor a fost implementat în
limbajul de programare Java folosind framework‐ul Spark [Sem16].
În primă instanță, pe baza specificațiilor aplicației (dimensiune pachet, număr pachete,
nodul sursă, nodul destinație, etc.) se determină toate căile posibile și performanțele
aplicațiilor din trecut (informaţii deja salvate în baza de date distribuită). Astfel, se generează
o listă cu mai multe căi, care include ip‐urile nodurilor rutei și valorile metricilor.
Următorul pas constă în atribuirea unui nivel de performanță LOW, MEDIUM, HIGH,
pentru metricile fiecărei rute găsite la pasul întâi. Mai apoi, aceste rute sunt combinate
pentru a se determina de câte ori o anumită metrică (întârziere, variația întârzierii) a avut
performanțe LOW, MEDIUM, HIGH pe fiecare rută și a se calcula valoarea medie a fiecărei
metrici pentru fiecare nivel de performanță. În continuare, prin aplicarea relațiilor lui Bayes se
pot calcula probabilitățile ca metricile aplicațiilor ce urmează să ruleze în rețea au un anumit
nivel de performanță conform relaţiei:

P(Metric= QoSLevelPastData) =

1 + (QoSValue)
3+N

(6)

unde,
QoSValue indică de câte ori metrica respectivă apare la nivelul QoS specificat
N e numărul tuturor înregistrărilor pe această cale.
Folosind probabilitățile calculate anterior se poate estima câte o valoare pentru
fiecare metrică. Aceste valori estimate sunt folosite ca date de intrare într‐un sistem bazat pe
logici fuzzy. Sistemul are definit un set de reguli care prezintă percepţia utilizatorului asupra
calităţii unui serviciu. În urma evaluării acestor reguli se vor putea clasifica rutele posibile şi se
va alege ruta care are probabilitatea cea mai mare de a oferi servicii sigure.
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Determinarea stării reţelei ȋn arhitecturi de tip Cloud
Datele obţinute în urma monitorizării stării reţelei oferă o privire de ansamblu asupra
capacităţilor ei. Apariţia unor tehnici de sondare mai avansate şi a unor tehnologii de
înregistrare a activităţilor din reţea a dus la creşterea volumului de date de monitorizare, ceea
ce reprezintă atât o oportunitate, cât și o provocare în analiza acestor date. Asupra acestor
date se pot aplica diferiţi algoritmi de inteligenţă artificială cu scopul de a anticipa
comportamentul şi performanţa aplicaţiilor din reţea utilizând metrici cum ar fi: întârzierea,
variația întârzierii şi capacitatea legăturii.
Pentru a beneficia de aceste posibilităţi este nevoie de soluţii de stocare şi procesare a
datelor ȋntr‐un mod eficient şi scalabil. Conceptele de Cloud Computing şi NoSQL oferă soluţii
ȋn vederea atingerii acestui scop. Soluţia propusă pentru determinarea stării reţelei la nivelul
mecanismului bazat pe logici fuzzy folosește baza de date Cassandra pentru stocarea datelor
și platforma Spark rulată în Cloud pentru analiza lor [Sem16]. Figura D1.21 prezintă
arhitectura acestei soluţii.
RETEAUA CLOUD
Masina de
invatare si
luare decizii
Spark

Baza de date
Cassandra

Interfata
QoSCommunication

INFRATRUCTURA FIZICA A RETELEI

Figura D1.21 Arhitectura mecanismului bazat pe algoritmi de inteligenţă artificială şi procesări
ȋn Cloud (© 2016, Semenciuc, E., Pastrav, E., Palade, T., Puschita, E., Performance Evaluation
of a Cloud‐based QoS Support Mechanism, IEEE 11th International Conference on
Communications COMM 2016)
Soluția propusă are definit un set de reguli care încearcă să prezinte percepţia
utilizatorului asupra calităţii unui serviciu. În urma evaluării acestor reguli se poate realiza
clasificarea rutelor cap‐la‐cap şi se poate alege ruta care are probabilitatea cea mai mare de a
oferi o calitate ridicată a serviciului.
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Caracterissticile aplicaaţiei de tesst care ruleaază între no
odul sursă SN şi nodul destinaţiee
DN sunt prezentaate în Tabellul D1.16. Pentru a cun
noaşte stareea inițială a reţelei s‐a eefectuat un
n
proces de sondarre, iar rezulttate au fostt înregistratte în baza dee date Cassandra.
Tabelul D1.16 Param
metrii aplicaţţiei de test
Tipul
aplicaţiiei

Dimensiunea
p
pachetului
(bytes)

Interval dintre
pachette
(ms)

Nu
umăr total
de
e pachete

Durata
(s)

CBR

1370

6.09

9853

10
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Pentru fiecare scenariu de test, ȋn procesul de sondare a fost indicată o ȋntârziere
maximă acceptată de 150ms şi o variaţie maximă a ȋntârzierilor de 20ms. Numărul de probe
folosit pentru sondarea reţelei [Pas13a] este ales conform relaţiei:
[Numar de probe per set] =

1
= 24
7 IntervalIntrePachete(s)

(7)

La nivelul fiecărui nod se calculează valorile metricilor întârziere și variația întârzierii,
fiind ulterior trimise prin interfața de comunicare QoSCommunication pentru a fi înregistrate
în baza de date Cassandra. Datele obţinute ȋn urma procesului de sondare a reţelei sunt
salvate pentru fiecare scenariu de analiză ȋn parte şi sunt utilizate de algoritmul de estimare a
rutei cap‐la‐cap. Astfel, pentru fiecare stare a reţelei, mecanismul QoS ce utilizează algoritmi
de inteligenţă artificială şi procesări ȋn Cloud indică mai multe trasee cap‐la‐cap considerând
informaţiile din procesul de sondare din scenariul curent şi datele salvate pe durata
preceselor de sondate din scenariile anterioare. Pentru primul set de simulări, mecanismul
QoS ce utilizează algoritmi de inteligenţă artificială şi procesări ȋn Cloud returnează traseele
cap‐la‐cap şi performanţele acestora. Valorile returnate de mecanismul QoS sunt prezentate
ȋn Tabelul D1.17 [Sem16].
Tabelul D1.17 Căile cap‐la‐cap rezultate în urma sondării reţelei pentru primul scenariu de
analiză (© 2016, Semenciuc, E., Pastrav, E., Palade, T., Puschita, E., Performance Evaluation of
a Cloud‐based QoS Support Mechanism, IEEE 11th International Conference on
Communications COMM 2016)

Traseul QoS cap‐la‐cap

Număr de
hopuri

Întârziere
estimată
(ms)

Jitter
estimat
(ms)

Capacitatea
legăturii
(kbps)

Scor
QoS Fuzzy
(%)

SN‐AP1‐R1‐R5‐R7‐R6‐R9‐R10‐
BS2–DN

10

221

19.8

750

70

10

224

19.8

750

70

11

223

19.8

750

70

SN‐BS1‐R1‐R5‐R7‐R6‐R9‐R10‐
BS2–DN
SN‐BS1‐R1‐R5‐R7‐R6‐R11‐AP2‐
R10‐ BS2–DN

Algoritmul cu logici fuzzy estimează acelaşi scor pentru rutele determinate, căile fiind
clasificate ulterior ȋn funcţie de numărul de hopuri. Astfel, ultima rută este eliminată din
procesul de selecţie deoarece are un număr mai mare de hopuri. În final, algoritmul QoS
indică prima ruta (SN‐AP1‐R1‐R5‐R7‐R6‐R9‐R10‐BS2‐DN) deoarece pe această cale este
estimată cea mai mică valoare a ȋntârzierilor. Valoarile obţinute ȋn urma rulării aplicaţiei de
test pe această cale sunt indicate ȋn Tabelul D1.18.
Tabelul D1.18 Performanțele aplicaţiei de test pe calea estimată ȋn primul scenariu de analiză
Întârzierea medie
(ms)

Jitterul mediu
(ms)

Rata de pierdere a pachetelor
(%)

161

8

0
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Performanțele obținute de mecanismul QoS ce utilizează algoritmi de inteligenţă
artificială şi procesări ȋn Cloud (Tabelul D1.18) sunt comparate cu cele obținute atunci când
pentru indicarea căii cap‐la‐cap se aplică algoritmul Bellman‐Ford sau protocoalele de rutare
OSPF și RIP. Pentru primul scenariu de analiză, performanțele aplicației pe ruta cu cel mai bun
scor QoS fuzzy sunt ilustrate în Tabelul D1.19.
Tabelul D1.19 Performanțele suportului QoS existent pentru primul scenariu de analiză (©
2016, Semenciuc, E., Pastrav, E., Palade, T., Puschita, E., Performance Evaluation of a Cloud‐
based QoS Support Mechanism, IEEE 11th International Conference on Communications
COMM 2016).
Mecanism rutare

Protocol de rutare

OSPFv2

Ruta aleasă
BE

Bellman Ford

SN‐AP1‐R1‐R5‐R6‐R11‐AP2‐DN

Întârziere medie (ms)

251

251

234

Jitter mediu (ms)

1.5

1.5

1.4

Rata de pierdere (%)

0

0

0

Ruta aleasă
Precedență IP = 5
(suport QoS existent)

RIP

SN‐AP1‐R1‐R5‐R6‐R11‐AP2‐DN

Întârziere medie (ms)

184

184

168

Jitter mediu (ms)

0.9

0.9

0.8

Rata de pierderi(%)

0

0

0

Se poate observa că ruta aleasă de mecanismul QoS ce utilizează algoritmi de
inteligenţă artificială şi procesări ȋn Cloud (SN‐AP1‐R1‐R5‐R7‐R6‐R9‐R10‐BS2‐DN) oferă
performanțe ȋn termeni de ȋntârzieri şi variaţii ale ȋntârzierilor considerabil mai bune față de
algoritmii sau protocoalele clasice de rutare. Cu toate acestea, niciuna din căile determinate
nu satisface cerinţele impuse aplicaţiei de test (ȋntârzierile depăşesc valoarea maximă
acceptată de 150ms).
Pentru a testa capacitatea de învățare din stările precendente şi totodată de a
ȋmbunătăţii precizia ȋn estimarea şi selectarea căilor cap‐la‐cap ȋn reţea, mecanismul QoS ce
utilizează algoritmi de inteligenţă artificială şi procesări ȋn Cloud a fost rulat ȋn mai multe
scenarii de test. Astfel, noi informații privind contextul rețelei au fost stocate în baza de date
Cassandra Appace, crescând ȋn acest fel volumul de date ȋnregistrate și furnizând stări
precedente ale rețelei pentru scenariile de analiză curente. Variabilitatea contextului rețelei a
fost asigurată prin adăugarea de noi aplicații de trafic de la un scenariu de test la altul.
Considerând informaţiile înregistrate anterior în baza de date Cassandra Appace,
pentru cel de‐al cincilea set de simulări, funcţiile Bayes indică noile trasee QoS cap‐la‐cap ȋn
reţea. În Tabelul D1.20 sunt prezentate trasee QoS cap‐la‐cap determinate și performanțele
estimate corespunzătoare acestora pentru cel de‐al cincilea set de simulări. O nouă rută este
selectată de mecanismul QoS ce utilizează algoritmi de inteligenţă artificială şi procesări ȋn
Cloud (SN‐BS1‐R1‐R5–R7–R6–R11‐BS2‐DN) ȋn vederea rutării aplicaţiei de test ȋn reţea.
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Tabelul D1.20 Căile cap‐la‐cap rezultate în urma sondării reţelei pentru al cincilea scenariu de
analiză (© 2016, Semenciuc, E., Pastrav, E., Palade, T., Puschita, E., Performance Evaluation of
a Cloud‐based QoS Support Mechanism, IEEE 11th International Conference on
Communications COMM 2016)
Număr de
hopuri

Întârziere
estimată
(ms)

Jitter
estimat
(ms)

Capacitatea
legăturii
(kbps)

Scor
QoS Fuzzy
(%)

SN‐BS1‐R1‐R5‐R7‐R6‐R11‐BS2‐
DN

9

164

16.34

750

70

SN‐BS1‐R1‐R5‐R7‐R6‐R11‐AP2‐
R10‐BS2‐DN

9

202

16.34

750

70

SN‐BS1‐R1‐R5‐R6‐ R11‐BS2‐R9‐
R10‐BS2‐DN

11

167

16.37

750

70

Traseul QoS cap‐la‐cap

Tabelul D1.21 indică rezultatele obținute în cel de‐al cincilea scenariu de analiză,
atunci când se folosesc metode clasice de rutare și este activat mecanismul existent de
asigurare a suportului QoS.
Tabelul D1.21 Performanțele suportului QoS existent pentru al cincilea scenariu (© 2016,
Semenciuc, E., Pastrav, E., Palade, T., Puschita, E., Performance Evaluation of a Cloud‐based
QoS Support Mechanism, IEEE 11th International Conference on Communications COMM
2016).
Mecanism rutare

Protocol de rutare

OSPFv2

Ruta aleasă
BE

Bellman Ford

SN‐AP1‐R1‐R5‐R6‐R11‐AP2‐DN

Întârziere medie (ms)

252

252

231

Jitter mediu (ms)

1.5

1.5

1.4

Rata de pierdere (%)

0

0

0

Ruta aleasă
Precedență IP = 5
(suport QoS existent)

RIP

SN‐AP1‐R1‐R5‐R6‐R11‐AP2‐DN

Întârziere medie (ms)

184

184

168

Jitter mediu (ms)

0. 9

0. 9

0. 8

Rata de pierderi (%)

0

0

0

Prin comparaţie cu rezultatele obţinute ȋn cazul BE, se poate observa o uşoară
ȋmbunătăţire a performanţelor aplicaţiei de test ȋn cazul activării suportului QoS existent
(precendenţă IP = 5). Cu toate acestea, ȋntârzierea medie cap‐la‐cap depăşeşte valoarea
maximă impusă de 150ms, iar traseul folosit pentru rutarea aplicaţiei de test independent de
algoritmul sau protocolul de rutare folosit (de ex. RIP, Bellman Ford sau OSPFv2). Pentru noua
rută (SN‐BS1‐R1‐R5–R7–R6–R11‐BS2‐DN) selectată de mecanismul QoS ce utilizează algoritmi
de inteligenţă artificială şi procesări ȋn Cloud, performanţele aplicaţiei de test se
ȋmbunătăţesc. În Tabelul D1.22 sunt prezentate valoarea ȋntârzierii cap‐la‐cap şi a variaţiei
ȋntârzierilor pentru calea aleasă de mecanismul propus ce utilizează funcţiile de estimare QoS
Bayes și logicile fuzzy.
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Tabelul D1.22 Performanțele pe calea estimată pentru ultimul scenariu de analiză (© 2016,
Semenciuc, E., Pastrav, E., Palade, T., Puschita, E., Performance Evaluation of a Cloud‐based
QoS Support Mechanism, IEEE 11th International Conference on Communications COMM
2016)
Întârzierea medie
(ms)

Jitterul mediu
(ms)

Rata de pierdere a pachetelor
(%)

119

10

0

Prin comparaţie cu primul set de scenarii (ȋntârziere estimată de 221ms vs. ȋntârizere
măsurată de 161.1ms), ȋn cel de‐al cincilea set de scenarii se poate observa capacitatea de
ȋnvăţare a mecanismului QoS ce utilizează algoritmi de inteligenţă artificială şi procesări ȋn
Cloud, observându‐se o ȋmbunătăţire a performanţelor estimate a reţelei ca urmare a utilizării
setului de scenarii anterioare (ȋntârziere estimată de 164ms vs. ȋntârizere măsurată de
119ms). Totodată, ȋn urma analizării rezultatelor mai multor seturi de simulări s‐a demonstrat
că mecanismul QoS pe bază de algoritmi de inteligenţă artificială şi procesări ȋn Cloud asigură
calitatea serviciului pentru o transmisie de date într‐o rețea unificată, oferind performanțe
mai bune decât mecanismele existente.
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Sinteza contribuţiilor şi activităţilor ştiinţifice pentru direcţia de cercetare D1
Contribuţiile şi activităţile ştiinţifice post‐doctorale pentru direcţia de cercetare D1 pot fi
sintetizate astfel:


















Identificarea unor modalităţi de gestionare a resurselor în sensul suportului QoS într‐o
arhitectură de reţea unificată (C1.1) ce au fost grupate în trei categorii majore: (1)
tehnici adaptive pe baza unei bucle de reacţie, (2) tehnici adaptive pe baza unei
interacţiuni de tip inter‐strat (cross‐layer) şi (3) tehnici adaptive pe baza virtualizării
reţelei [Pus13a].
Identificarea blocurilor cu potenţial adaptiv de la nivelul unei arhitecturi de reţea
unificate, şi anume: aplicaţia utilizator, blocurile de procesare a datelor şi sistemul cu
multi‐antenă [Pus13a].
Dezvoltarea conceptelor QoS vertical (C1.1) ȋn vederea individualizării capacităţii
mecanismelor QoS intra‐domeniu de a prelua parametrii QoS de la straturile
superioare şi de a‐i transfera către straturile inferioare ale reţelei, respectiv
dezvoltarea conceptului QoS orizontal ȋn vederea transferului cerinţelor QoS între
domenii ce implementează soluţii tehnologice şi protocoale proprietare [Pus13b].
Analizarea prin simulare a unor mecanisme QoS intra‐domeniu în reţele cu access
radio cu evidenţierea parametrilor QoS ai reţelei şi cerinţelor QoS ale aplicaţiei (C1.1),
respectiv extragerea şi evaluarea parametrilor QoS specifici la nivelul fiecărui strat al
reţelei conform conceptului QoS vertical [Pus11b], [Pus12b], [Pas12], [Pus13b].
Indicarea limitărilor mecanismelor QoS intra‐domeniu (C1.1) în asigurarea unui suport
QoS cap‐la‐cap în arhitecturi radio cu acces unificat şi necesitatea implementării unui
mecanism QoS inter‐domeniu care să trateze în mod unitar cerinţele utilizator şi
contextul reţelei [Pus10a], [Pus10b], [Pus11a], [Pus12c], [Pas13c].
Identificarea metodelor prin care mecanismul I‐NAME‐QP descrie cerinţele
utilizatorului și capabilitățile rețelei, descoperă în mod activ starea rețelei prin sondare
selectivă și alege o rută QoS cap‐la‐cap pe baza unui algoritm distribuit și a unei
metrici adaptive compozite [Pus15].
Evaluarea mecanismului I‐NAME‐QP prin simulare utilizând simulatorul de reţele
QualNet şi validarea mecanismului I‐NAME‐QP prin emulare utilizând instrumentul
EXata la nivelul unei platforme de test pentru aplicaţii reale transmise în timp real,
într‐o reţea reală [pd].
Îmbunătăţirea algoritmului de selectare a traseului QoS prin obţinerea unei liste cu
toate rutele fezabile din reţea şi ierarhizarea căilor pe baza logicilor fuzzy (C1.2) pentru
mecanismul QoS cap‐la‐cap pe bază algoritmi de inteligenţă artificială şi procesări ȋn
Cloud [Pus12c], [Pas13a], [Pus13a], [Sem16].
Formarea unei echipe de cercetare (dr. ing. Andra PASTRAV, drd. ing. Eugeniu
SEMENCIUC) care a contribuit la dezvoltarea memecanismului QoS cap‐la‐cap pe bază
de profile QoS (C1.1), respectiv a mecanismului QoS cap‐la‐cap bazat pe algoritmi de
inteligenţă artificială şi procesarea stărilor precedente ale reţelei într‐o arhitectură
Cloud (C1.2).
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Dezvoltarea unei platformei de laborator ce integrează simulatorul de reţele QualNet
şi emulatorul EXata realizată ȋn baza achiziţiilor realizate în proiectul de cercetare post‐
doctorală "Proiectarea şi validarea unei paradigme QoS inovative de auto‐
management cognitiv al resurselor în viitoarea arhitectură de reţea unificată" [pd].
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ISI Journal (ȋn pregatire):
[Pus15]

Puschita, E., Pastrav, A., Palade, T., Performance Evaluation of I‐NAME‐QP, a
Profile‐based QoS Support: Simulation Analysis and Traffic Measurements for
Video Transmissions, Lucrare ȋn pregatire.

ISI Proceedings (volume ale unor manifestări indexate ISI):
[Sem16]

[Pas13a]

[Pas12]

Semenciuc, E., Pastrav, E., Palade, T., Puschita, E., Performance Evaluation of a
Cloud‐based QoS Support Mechanism, IEEE 11th International Conference on
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for Resource Performance evaluation of a fuzzy‐based QoS support
implementation, 4th International Symposium on Electrical and Electronics
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13, 2013, WOS: 000335153400032, doi. 10.1109/ISEEE.2013.6674338.
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Proiectul de cercetare
[pd]

Proiectarea şi validarea unei paradigme QoS inovative de auto‐management
cognitiv al resurselor în viitoarea arhitectură de reţea unificată, grant CNCSIS
PD 184/2010. Rol ȋn proiect: director proiect post‐doctoral. Valoarea grantului:
140.000 lei. Intervalul de derulare al contractului: 2010 ‐2012.

Premierea rezultatelor cercetării
Lucrarea Challenges for a broadband service strategy in rural areas: A Romanian
case study [Pus14] publicată ȋn revista Telecommunications Policy (revistă cotată ISI aflată
printre primele 50% în cadrul subdomeniului de acreditare ISI din punct de vedere al
factorului de impact ‐ zona Q2 în notația ISI) a fost premiată de UEFISCDI ȋn cadrul competiţiei
de premiere a rezultatelor cercetării pentru anul 2014 la sesiunea articole ştiinţifice.
Lucrarea QoS Support in UMTS Networks: Performance Evaluation and Perspectives
towards an Autonomic Resource Management prezentată la conferinţa The Third
International Conference on Advances in Future Internet a obţinut premul AFIN 2011 Best
Paper Award.
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Definirea problemei
În mod tradițional, transferul datelor în interiorul unei nave spațiale, cunoscute şi sub numele
de comunicaţii intra‐satelitare (intra‐satellite communications) sunt realizate pe infrastructuri
cablate şi se bazează pe standarde / protocoale de comunicaţie dedicate (MIL‐1553B, CAN,
SpaceWire, RS422).
Aceste standarde de comunicaţii folosesc structuri fizice cablate redundante pentru a
garanta fiabilitatea legăturilor, crescând ȋn acest fel gradul de complexitate şi masa totală a
satelitului, implicit complexitatea procesului de asamblare, integrare și testare a navei
spațiale (AIT, Assembly, Integration and Testing).
Realizarea unor conexiuni radio intra‐satelitare care să ȋnlocuiască, să completeze
şi/sau să extindă infrastructurile cablate existente ar putea rezolva următoarele categorii de
probleme:
1) reducerea complexităţii infrastructurii cablate intra‐satelitare;
2) reducerea timpului de introducere, asamblare şi testare a legăturilor din
interiorul satelitului;
3) eliminarea greutăţii cablurilor şi implicit reducerea masei totale ce urmează a fi
lansată în spațiu;
4) interconectarea facilă a echipamentelor plasate ȋn diverse locaţii din interiorul
satelitului;
5) câştigarea de spaţiu interior suplimentar ȋn vederea încorporării
instrumentaţiei specifice;
6) reducerea consumului total de energie la nivelul satelitului.

Soluţia propusă
Pentru a rezolva aceste categorii de probleme, din perspectiva comunicaţiilor radio intra‐
satelitare, soluţia propusă ȋn cadrul proiectului de cercetare WiSAT [wisat] a constat ȋn
realizarea unui modul radio UWB (Ultra Wide Band) ce integrează un transmiţător radio UWB
alături de elemente şi tehnologii COTS (Commercial‐off‐the‐Shelf).
Modulul radio UWB oferă posibilitatea de interfaţare a unităţii de gestionare a
resurselor satelitului SMU (Satellite Management Unit) cu echipamentele de pe platforma
satelitară (instrumentaţie de comandă şi control, senzori, dispozitive de acţionare ş.a.) pe
legături radio.
Soluţia radio UWB propusă a fost testată şi validată ȋn condiţii de mediu de laborator
la nivel TRL 4 (Technology Readiness Level) ȋn trei scenarii distincte: (1) ȋn macheta de satelit
Venus Express la European Space Research and Technology Centre din Noordwijk, Olanda, (2)
ȋn macheta de satelit Sentinel‐3 la CDS ȋn Cluj‐Napoca, România şi (3) ȋn camera anecoică la
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, România.
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Cadrul de realizare a contribuţiilor pentru direcţia de cercetare
Soluția propusă a fost dezvoltată şi realizată ȋn cadrul proiectului de cercetare WiSAT [wisat],
proiect finanţat de Agenţia Spaţială Europeană (European Space Agency, ESA):


Wireless Communication Bus for Satellite Applications (WiSAT). Contract No.
4000110663/14/NL/CBi. Rol: Membru proiect. Consorţiul proiectului: Control Data
Systems – CDS (coordonator), GMV Innovating Solutions S.R.L. (partener), UTC‐N
(partener). Valoarea contractului (pentru UTC‐N): 29.999 EUR. Finanţator: ESA.
Intervalul de derulare al contractului: 2014 ‐2015.

Pentru o poziţionare mai clară a cadrului de cercetare ȋn spectrul direcţiilor de
cercetare post‐doctorale, ȋn Tabelul D2.1 sunt individualizate contribuţiile şi activităţile de
cercetare pentru direcţia de cercetare Contribuţii la dezvoltarea unor module UWB destinate
comunicaţiilor radio intra‐satelitare.
Tabelul D2.1 Tabel sintetic cu principalele contribuţii şi activităţi de cercetare pentru cele
patru direcţii de cercetare post‐doctorale (D1 ÷ D4) şi cadrul de realizare al acestora.
Individualizarea contribuţiilor şi activităţilor de cercetare pentru direcţia de cercetare D2.
DIRECȚII DE CERCETARE POST‐DOCTORALE
D1: MECANISME CU
SUPORT QoS ÎN REȚELE CU
ACCES RADIO

D2: COMUNICAȚII
RADIO INTRA‐
SATELITARE UWB

D3: SISTEME CU ACCES
RADIO PE BAZĂ DE
SENZORI

D4: SONDAREA
IONOSFERICĂ PE BAZĂ
DE MĂSURĂTORI TEC

(2009 – 2016)

TEZĂ ABILITARE

CONTRIBUȚII SI ACTIVITĂȚI DE CERCETARE

C1.1 MECANISM QoS BAZAT
2.1 DEZVOLTARE ȘI
TESTARE MODUL RADIO
PE PROFILE
UWB
(I‐NAME‐QP)

3.1 PROIECTAREA ȘI
TESTAREA SISTEMULUI PE
BAZĂ DE SENZORI RADIO
PENTRU MONITORIZAREA
SUBSTANȚELOR CHIMICE

4.1 REALIZAREA
PLATFORMEI
SATELITARE

C1.2 MECANISM QoS BAZAT
2.2 INTERFAȚARE
PE ÎNVĂȚARE AUTOMATĂ ȘI MODUL RADIO UWB CU
PROCESARE ÎN CLOUD
OBC ȘI INSTRUMENTE

3.2 PROIECTAREA
SISTEMULUI PE BAZĂ DE
SENZORI RADIO PENTRU
MONITORIZAREA
SCURGERILOR DE PETROL

4.2 MĂSURĂTORI ȘI
EVALUĂRI TEC

CADRUL DE REALIZARE (PROIECTE DE CERCETARE)
WiSAT
WiSAT‐2

SIM‐SCP
ISSN

SIRIUS

DIRECȚII DE CERCETARE DOCTORALE
(2003 – 2009)

TEZĂ DOCTORAT

PD
4D‐POSTDOC

MECANISME QoS INTRA‐DOMENIU

MECANISME QoS INTER‐DOMENIU

CONTRIBUȚII ȘI ACTIVITĂȚI DE CERCETARE
EVALUAREA MECANISMELOR QoS ÎN SISTEME CU
ACCES RADIO
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transfeerate pe bazza protocolu
ului MIL‐1553B;
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ui WiSAT estte ilustrată ȋn
ȋ Figura D2
2.1.

ura D2.1. Arhitectura simplificată
s
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ui de comun
nicaţie intraa‐satelitară
Figu
pentru missiunea Sentinel‐3 relatiiv la obiectivele proiectului WiSATT.
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Considerând elementele prezentate anterior, au fost identificate următoarele
caracteristici şi cerinţe pentru sistemul de comunicaţie radio intra‐satelitară [3‐4]:
1) necesitatea transmiterii datelor pe interfaţa radio în timp real: existenţa unor
sisteme critice la componenta temporală sau a unor date utile provenite de la
instrumentaţia științifică impune transmiterea informaţiei în timp real,
priorizarea traficului la nivelul nodurilor conform cerinţele aplicaţiilor şi
considerarea timpului de procesare şi ȋncărcarea reţelei;
2) asigurarea unui consum minim de energie pe nodurile radio: consumul de
energie de la nivelul navei spațiale se va reduce la un nivel minim pentru a
evita creșterea masei totale a satelitului; ȋn funcție de mărimea navei, cerințele
de sistem și durata de viață a misiunii spaţiale, nodurile radio pot fi alimentate
de la o baterie locală sau pot fi conectate la sistemul de alimentare central al
navei; independent ȋnsă de soluţia aleasă, ȋn vederea optimizării consumului de
energie la nivelul nodurilor cu transmisie radio se vor aplica tehnici ce permit
ajustarea ratei de transfer şi de partajare a resurselor ȋn sloturi temporale;
3) garantarea unei rate de transfer minime: debitul conexiunilor pe interfaţa
radio trebuie să fie comparabil cu cel asigurat pe legăturile cablate;
4) controlul interferenţelor ȋn interiorul satelitului: datorită structurii şi
materialelor din care este realizat satelitul, mediul de propagare este unul ȋnalt
reflexiv; prin urmare, transmisiile radio intra‐satelitare trebuie să fie optimizate
pentru a garanta un nivel SNR ridicat și să asigure un nivel de interferență
scăzută cu alte echipamente;
5) numărul de noduri radio din sistem: sistemul radio trebuie să interconecteze
un set de echipamente de pe platforma satelitară cu unitatea de gestionare a
resurselor satelitului; numărul modulelor radio ce pot opera in interiorul
satelitului trebuie determinat prin teste și simulări pe macheta satelitară
(satellite mock‐up);
6) garantarea integrităţii datelor şi robusteţea sistemului radio: sistemul radio
trebuie să minimizeze pierderile de date pe durata transmisiilor; cu toate
acestea, anumite module ale sistemului satelitar (de exemplu, modulul AOCS /
GNC ‐ Attitude and Orbit Control System / Guidance, Navigation and Control)
nu necesită o legătură de comunicare extrem de robustă; cu toate acestea,
trebuie considerate tehnici de transmisie care să evite congestia spectrală ȋn
interiorul satelitului;
7) asigurarea toleranței la erori: sistemul radio trebuie să considere posibilitatea
retransmiterii datelor, incluzând cazurile de pierderi de putere permanente sau
temporare şi cele de degradare a semnalului ȋn urma interferenţelor; ca şi ȋn
cazul garantării integrităţii datelor, deşi pentru modulul AOCS / GNC nu trebuie
garantată retransmiterea datelor, ȋn cazul apariţiei unor erori modulul AOCS /
GNC ar trebui să se menţină ȋn condiţii optime de operare.
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Pentru a satisface cerinţele de trafic de la bordul misiunii satelitare Sentinel‐3, la
nivelul proiectului WiSAT au fost investigate mai multe tehnici de transmisie radio [4‐5]. În
acest context, pentru realizarea transmisiilor radio intra‐satelitare a fost selectată tehnica de
transmisie IR‐UWB (Impuls Radio ‐ Ultra Wide Band) implementată conform specificaţiilor
standardului IEEE 802.15.4‐2011 UWB PHY [6].
Dintre argumentele obiective care au stat la baza selectării tehnicii de transmisie IR‐
UWB sunt amintite:
1) garantarea unui bun control al interferenţelor ȋn banda de transmisie şi al
emisiilor ȋn afara benzii;
2) asigurarea unui consum extrem de scăzut al puterii de transmisie şi o
ȋmprăştiere spectrală eficientă;
3) furnizarea unei rate de transfer ridicate pe distanţe scurte;
4) garantarea unei complexităţi relativ scăzute a componentelor electronice
utilizate ȋn implementare (componente de tip COTS).
Un argument care a consolidat alegerea tehnologiei de transmisie IR‐UWB a fost şi
faptul că ESA a inclus această tehnologie ȋn lista tehnicilor de comunicaţie anticipate la nivelul
reţelelor de proximitate intra‐satelitare (intra‐spacecraft proximity networks) [7].
Această perspectivă a fost asumată de comunitatea ştiinţifică din domeniu [8‐10], de
agenţiile spaţiale internationale [11‐12] dar şi de factori de decizie din industrie [9, 13‐14]
care au perceput tehnologia IR‐UWB ca pe una robustă şi fiabilă, perfect adaptată cerinţelor
de comunicaţii radio din interiorul satelitului şi lansatoarelor satelitare.
Prin urmare, reţelele radio intra‐satelitare ce implementează tehnica de transmisie IR‐
UWB [15‐16] pot garanta:
1) reducerea duratei procesului de integrare a structurilor cablate din interiorul
satelitului şi totodată timpul de implementare al conexiunilor dintre
echipamentele aflate ȋn diferite locaţii;
2) crearea de spaţiu suplimentar ȋn interiorul satelitului şi implicit posibilitatea de
a ȋncorpora noi instrumente la bordul satelitului;
3) reducerea consumului de energie de la bordul navei;
4) suportul pentru interconectarea ȋn diferite topologii a unui număr important
de noduri radio şi asigurarea unor rate de transfer variabile.
Lucrarea prezintă ȋn continuare soluţia IR‐UWB dezvoltată ȋn proiectul WiSAT
denumită modul radio VN360 UWB [17] şi demonstrează, pe baza evaluării rezultatelor
obţinute ȋn urma măsurătorilor, capacitatea modulului radio de a ȋnlocui conexiunile cablate
cu legături radio ce folosesc transmisii UWB.
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Figuraa D2.2 Regleementările ITU privind
d nivelele puterii de em
misie pentrru transmisiiile IR‐UWB
B
(sursaa: Regulato
ory and Policy
P
Imp
plications of
o Emergin
ng Techno
ologies to Spectrum
m
Management, 20
007 [20]).
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Nivelele puterii de emisie pentru transmisiile IR‐UWB pot fi sintetizate astfel: (1) un
nivel de putere efectivă izotropă radiată de 41.3dBm ȋn banda 6‐8.5GHz pentru transmisii ce
nu implementează tehnici de combatere a interferenţelor, respectiv (2) un nivel de putere
efectivă izotropă radiată de 41.3 dBm/MHz ȋn banda 3.4 ‐ 4.8 GHz pentru transmisii ce
implementează tehnici de combatere a interferenţelor [20].
Impulsurile radio UWB ale antetului PHY (PHY Header) şi ale structurii de date PSDU
PHY (Physical Layer Service Data Unit) sunt transmise utilizând o schemă de modulaţie de tip
BPSK‐BPM (Binary Phase Shift Keying‐Burst Position Modulation). Fiecare simbol UWB
transportă doi biţi informaţionali modulaţi BPSK‐BPM. Semnătura individuală a fiecărui impuls
este determinată de o secvenţă de cod de ȋmprăştiere predefinită.
În mod sintetic, Tabelul D2.2 prezintă o parte din specificaţiile IR‐UWB PHY conform
standardului IEEE 802.15.4 [19]
Tabelul D2.2 Specificaţiile IR‐UWB PHY conform standardului IEEE 802.15.4.
Strat PHY
Benzi de frecvenţă
Canale
Rate de bit
Suport localizare
Distanţa

IR‐UWB PHY
250‐750MHz (Sub‐GigaHertz)
3244‐4742MHz (Low‐Band)
5944‐10234MHz (High‐Band)
16 canale
110 kb/s, 851kb/s, 1.70 Mb/s, 6.81 Mb/s, 27.24 Mb/s
Da
10‐100m

Toate specificaţiile IEEE 802.15.4 IR‐UWB PHY se regăsesc la nivelul transceiverului
radio DecaWave DW1000 utilizat ȋn implementarea modulul radio UWB. Benzile de operare
adoptate de modulul radio UWB sunt cele indicate ȋn Tabelul D2.3.
Tabelul D2.3 Benzile de frecvenţă adoptate de modulul radio UWB conform specificaţiilor
transceiverului radio DecaWave DW1000
Canal radio
UWB
1
2
3
4
5
7

Frecvenţa central a
canalului UWB (MHz)
3494.4
3993.6
4492.8
4992.6
6489.6
6489.6

Banda de frecvenţă a
canalului UWB (MHz)
3244.8 ‐3744
3744 – 4243.2
4243.2 – 4742.4
3328 – 4659.2
6240 – 6739.2
5980.3 – 6998.9

Lăţimea de bandă a
canalului UWB (MHz)
499.2
499.2
499.2
1331.2
499.2
1081.6

Aplicaţiile industirale, incluzând aici şi comunicaţiile intra‐satelitare, impun cerinţe
stricte la nivelul parametrilor de calitate a serviciilor ce trebuie asiguraţi: ȋntârzieri maxime
asmise, debite minime garantate, număr minim de noduri radio ce operează ȋntr‐un mediu RF
ȋnalt‐reflexiv.
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Conform cerinţelor sistemului Sentinel‐3 [2], debitele de trafic solicitate pentru a fi
garantate pe legăturile radio dintre computerul central de la bordul navei (on‐board
computer) şi o parte din instrumentaţia generatoare de trafic (payload instruments) au fost
cuprinse ȋntre 14.27‐35.57ksps.
La nivel de strat control al accesului la mediu MAC (Medium Access Control), conform
specificaţiilor IEEE 802.15.4 MAC, schema implicită de acces este una cu acces aleator de tip
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance).
Din punct de vedere al nivelului QoS solicitat (debit minim ganantat per legatură), o
tehnică cu acces aleator la mediul de transmisie radio nu poate garanta cerinţe de calitate
impuse serviciului solicitat. Astfel, la implementarea modulului radio UWB a fost necesară
adoptarea unei tehnici de acces la mediu cu suport TDMA (Time Division Multiple Access),
tehnică de acces care să poată genera o anumită predictibilitate cu privire la accesul nodurilor
radio la mediul de transmisie. Prin urmare, stiva de protocol de comunicaţii pentru modulul
radio UWB a adoptat la nivel de strat MAC extensia standardului IEEE 802.15.4e TDMA [19] ȋn
conjuncţie cu specificaţiile standardului ISA‐100.11a MAC [18].
Deşi standardele ZigbeePRO şi WirelessHART sunt considerate ca fiind consacrate
implementării ȋn aplicaţiile industriale pe bază de reţele de senzori, studiile NASA [11] au
inidcat standardul ISA‐100.11a ca fiind cel mai potrivit aplicaţiilor intra‐satelitare. De aceea, la
implementarea stivei de protocol de comunicaţii la nivel de strat MAC pentru modulul radio
UWB au fost adoptate o serie de elemene specifice standardului ISA‐100.11a MAC, dintre care
sunt amintite [Rat16]:
1) strucutura super‐cadrului ISA‐100.11a MAC;
2) durata cadrului de 250ms şi adoptarea unor sloturi temporale având durata de
25ms;
3) tipuri de cadre specific ISA‐100.11a (cadrele de date, de confirmare şi de
informare);
4) posibilitatea de alocare a unor sloturi multiple per transmisie;
5) şablonul de emisie‐recepţie ISA‐100.11a

Modulul UWB destinat comunicaţiilor radio intra‐satelitare
Implementarea modulului radio UWB a avut la bază utilizarea unor componete hardware
disponibile pe piaţă denumite ȋn continuare elemente sau component COTS (Commercial‐off‐
the‐Shelf) şi stiva software de protocol de comunicaţii descrisă anterior.
Utilizarea componentelor de tip COTS reduce ȋn mod considerabil costurile de
realizare ale unui produs, oferind un grad de maturitate ridicat al sistemului. Elementele de
tip COTS utilizate la implementarea modulul VN360 UWB sunt următoarele:
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1) transceiverul radio DecaWave DW1000 CMOS ce implementează transmisii
radio de tip UWB la nivelul stratului fizic conform recomandărilor standardului
IEEE 802.15.4‐2011 PHY UWB [19];
2) procesorul de comunicaţie ST Micro's ARM 3 Cortex STM32L162RD ce
implementează stiva de protocol;
3) stiva de protocol de comunicaţie bazată pe adoptarea specificaţiilor
standardului ISA‐100.11a [18] peste recomandările IEEE.802.15.4‐2011 PHY
UWB.
Blocurile componente ale modulului VN360 UWB sunt prezentate ȋn Figura D2.3.
VN360 UWB Module
Serial Output
UART

STM32L162RD
(COMMUNICATION
PROCESSOR)

UWB
Transmission

SPI

DW1000
(UWB CHIP)

3V3

Unregulated 5V

VOLTAGE
REGULATOR

Figura D2.3 Blocurile componente ale modulului VN360 UWB (© 2016, Ratiu, O., Rusu, A.,
Pastrav, A., Palade, T., Puschita, E., Implementation of an UWB‐based Module Designed for
Wireless Intra‐Spacecraft Communications, WiSEE 2016).
Transceiverul radio DecaWave DW1000 a fost identificat ca fiind soluţia cea mai
potivită pentru indeplinirea cerinţelor din cadrul proiectului WiSAT. Cele mai importante
caracteristici ale transceiverului DW1000 ce ȋl recomandă pentru realizarea transmisiilor radio
de tip UWB sunt următoarele:
1) şase canale RF ȋn benzile 3.5GHz la 6.5GHz;
2) implementarea schemelor de modulaţie şi structura cadrelor conform UWB
PHY conform recomandării standardului IEEE 802.15.4‐2011 [19];
3) suport pentru transferul datelor la debite de 110kbps, 850kbps şi 6.8Mbps
conform recomandărilor standardului IEEE 802.15.4‐2011 PHY UWB;
4) transmisii ȋn impulsuri ce oferă minimizarea consumului de energie şi
maximizarea timpului de viaţă al bateriei;
5) rezistenţă la propagarea multicale din mediile ȋnalt reflexive RF.
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Stiva de protocol de comunicaaţie (cu im
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1a [18] pesste recomaandarile IEEEE.802.15.4
4‐2011 PHYY
UWB.
s
de pro
otocol a fostt integrată la nivelul microproceso
m
orului de sisstem de tip
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Ulterior, stiva
STM. Totodată, microproccesorul de sistem co
ontrolează de la nivelul interfeeţei SPI şii
W1000 aşa cum este ind
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p
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următtoarele: 50m
mm (L) × 33
3.4mm (W) × 16.5mm (H).

Figuraa D2.4 Modulul radio VN360
V
UWB
B realizat ȋn cadrul proiectului WiSSAT (© 2016
6, Ratiu, O.,,
Rusu, A., Pastravv, A., Palad
de, T., Pusschita, E., Implementaation of an
n UWB‐baseed Modulee
ned for Wirreless Intra‐Spacecraft Communicaations, WiSEE 2016).
Design
Testarea modulului radio UWB
B s‐a facut ȋn
ȋ condiţii de
d laborato
or (nivel TR
RL 4) ȋn treii
scenarii distinctee: (1) ȋn maacheta de satelit
s
Venu
us Express la
l European
n Space Research and
d
nology Centre din Noordwijk, Olan
nda, (2) ȋn macheta
m
de
e satelit Sen
ntinel‐3 la CDS
C ȋn Cluj‐‐
Techn
Napocca, Româniaa şi (3) ȋn camera
c
aneecoică la Un
niversitateaa Tehnică “Gheorghe Asachi”
A
din
n
Iaşi, România.
În această lucrare sunt prezen
ntate rezultatele camp
paniei de măsurători
m
o
obţinute
ȋn
n
macheeta de sateelit Sentineel‐3, măsurrători realizzate la sed
diul firmei CDS din Cluj‐Napoca..
Macheeta satelitului Sentinel‐3 este prezzentată ȋn FFigura D2.5 şi are urmăătoarea stru
uctură:
1) pe
ereţi exterio
ori din alum
miniu având grosimea de 2mm;
2) caapac superio
or din aluminiu ȋn form
mă de faguree placat cu material plastic armatt
cu
u fibre de caarbon;
3) caapac superio
or din alumiiniu ȋn form
mă de faguree placat cu material
m
plaastic;
4) paanouri interrioare desp
părţitoare din
d fagure de
d aluminiu
u placate cu
c aluminiu
u
sau cu material plastic armat cu fibrre de carbon
bon;
5) strructură inteerioară coniică din mateerial plastic armat cu fiibre de carb
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Figura D2..5 Machetaa satelituluii Sentinel‐3
3 realizată ȋn cadrul proiectului
p
WiSAT (© 2016,
Ratiu, O., Rusu, A., Pastrav,
P
A., Palade, T., Puschita, E., Implem
mentation of
o an UWB‐‐based
unications, WiSEE
W
2016
6).
Module Deesigned for Wireless Intra‐Spacecrraft Commu
Dim
mensiunile machetei Sentinel‐3
S
sunt următo
oarele: 0.75
5m (L) x 0.7
75m (W) x 95.5m
(H). Panou
urile interioare despărţţitoare form
mează patru
u cavităţi in
nterioare. Aceste
A
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ouri au
orificii de d
diferite form
me (patrat şi
ş cerc) şi de
e diferite dim
mensiuni (ȋn
ntre 5‐10cm
m).
Pen
ntru realizaarea măsurăătorilor, ȋn scenariile de
d test au fost folositte 4 noduri radio
UWB cu ro
ol de transm
miţătoare plasate ȋn fiecare din cele patru cavvităţi ale maachetei Sentinel‐3
şi un nod receptor
r
UW
WB plasat ȋn
ntr‐una din cavităţi (caavitatea 2). Cele 4 nodu
uri UWB cu rol de
transmiţător au simulat un traficc generat de
d instrumeentele din in
nteriorul satelitului iarr nodul
UWB a jucaat rol de in
nterfaţă radio către calculatorul
c
ului. În
receptor U
de la bordul satelitu
scenariile de test, peentru transmisiile UW
WB aplicaţiilee au fost configurate
c
conform datelor
d
prezentatee ȋn Tabelul D2.4.
Tabelul D2
2.4 Paramettrii aplicaţiei de test ȋn cazul transm
misiilor UW
WB din mach
heta Sentineel‐3
Rata dee transfer
[M
Mbps]
6
6.8

Dimensiu
une preamb
bul
[sim
mboluri]
256

Dimensiune pach
het
[octeţi]
1023

Num
măr de pacheete
t
transmise
1000

Traansmisiile UWB
U
au fosst realizate pentru toate canalelle radio specifice mod
dulului
UWB, canaalele 1 la 5, respectiv caanalul 7 (veezi Tabel D2
2.3).
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Testele de evaluare a performanţei transmisiilor UWB au fost realizate ȋn două
categorii de scenarii: (1) cu pereţi interiori din aluminiu, respectiv (2) cu pereţi interior din
material plastic armat cu fibre de carbon. Mai mult, pentru fiecare din cele două scenarii de
teste puterea de transmisie (ERP) a fost setată la un nivel maxim (‐25.87dBm), respectiv la
nivelul minim (‐52.55dBm).
Parametrii QoS evaluaţi ȋn campania de măsurători pentru transmisiile UWB au fost:
1) rata de trasmitere cu succes a pachetelor (Packet Success Rate, PSR), analizată
ȋn conjuncţie cu
2) nivelul semnalului la receptor evaluat prin intermediul indicatorului RSSI
(Received Signal Strength Indicator).
În urma analizei rezultatelor obţinute ȋn campania de măsurători s‐au desprins
următoarele categorii de observaţii cu privire la performanţa transmisiilor UWB relativ la
spaţiile intra‐satelitare:
1) atât ȋn cazul modelării spaţiilor intra‐satelitare cu pereţi interiori din aluminiu,
cât şi ȋn cazul modelării spaţiilor intra‐satelitare cu pereţi interiori din material
plastic armat cu fibre de carbon, nivelul semnalului la receptor a fost ȋn
marginea de operare a sistemului, sub nivelul de senzitivitate al receptorului;
2) transmisiile UWB sunt puternic afectate de compoziţia materialului din care
sunt realizate cavităţile / spaţiile interioare ale satelitului;
3) ȋn cazul modelării spaţiilor intra‐satelitare cu pereţi interiori din fibră de
carbon, transmisiile UWB au asigurat o rată de transmitere cu succes a
pachetelor de 100%, atât pentru nivelul minim cât şi pentru nivelul maxim al
puterii de transmisie;
4) ȋn cazul modelării spaţiilor intra‐satelitare cu pereţi interiori din aluminiu, ȋn
interiorul machetei Sentinel‐3 s‐a creat un mediu de propagare puternic
reflexive, nivelul ridicat de interferenţă generând o rată de pierdere a
pachetelor relativ ridicată (vezi Figura D2.6);
5) datorită nivelului ridicat de interferenţă din interiorul satelitului, un nivel
scăzut (ERPmin) al puterii de transmisie UWB asigură o rată de transmitere cu
succes a pachetelor (PSR) mai mare decât ȋn cazul unei transmisii cu un nivel de
putere mai ridicat (ERPmax);
6) analiza ratei de transmitere cu succes a pachetelor (PSR) din interiorul
machetei Sentinel‐3 indică condiţii de propagare diferite pentru cele şase
canale UWB, banda de frecvenţă de lucru influenţând calitatea transmisiilor
(vezi Figura D2.6);
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Figura D2.4 Valoarea medie a ratei de transmitere cu success a pachetelor ȋn cazul modelării
spaţiilor intra‐satelitare cu pereţi interiori din aluminiu (© 2016, Ratiu, O., Rusu, A., Pastrav,
A., Palade, T., Puschita, E., Implementation of an UWB‐based Module Designed for Wireless
Intra‐Spacecraft Communications, WiSEE 2016).
Analiza globală a ratei de transmitere cu succes a pachetelor (PSR) corelată cu nivelul
de interferenţă din interiorul satelitului indică faptul că tehnologia UWB testată la nivelul
machetei satelitului Sentinel‐3 este potrivită pentru a fi utilizată ȋn scopul ȋnlocuirii,
completării şi/sau extinderii infrastructurilor cablate destinate comunicaţiilor intra‐satelitare.
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Sinteza contribuţiilor şi activităţilor ştiinţifice pentru direcţia de cercetare D2
Contribuţiile şi activităţile ştiinţifice post‐doctorale pentru direcţia de cercetare D2 pot fi
sintetizate astfel:












Investigarea tehnicilor de transmisie UWB, selectarea şi indicarea standardului IEEE
802.15.4 IR‐UWB PHY ca soluţie ȋn vederea adoptării unor tehnici de trasmisie de
bandă largă destinate mediilor de transmisie intra‐satelitare [wisat‐tn05];
Analiza modului de alocare a resurselor ȋn cazul standardului ISA‐100.11a ȋn vederea
adoptării acestuia peste stratul IR‐UWB PHY şi asigurării unor debite şi ȋntârzieri ȋn
reţea similar cu cele garantate pe legăturile cablate conform standardelor MIL‐1553B
sau CAN [wisat‐tn04], [Dom15];
Contribuţii privind decizia de implementare a stratului MAC ca şi soluţie hibridă ce
combină specificaţiile IEEE 802.15.4e TDMA particularizate pentru specificaţile ISA‐
100.11a MAC [Rat16];
Identificarea unui compromis ȋn ce priveşte dimensiunea unui slot temporal (stat
MAC), dimensiunea optimă a pachetului ce asigură debitul minim solicitat pe legărura
radio UWB şi timpul necesar confirmării transmisiei (conform diagramei de
transmitere a mesajelor ISA‐100.11a de la nivelul unui slot temporal) [wisat‐tn04];
Analiza calităţii serviciului prin corelarea parametrilor QoS ce indică rata pachetelor
traansmise cu succes şi nivelul semnalului recepţionat pentru toate scenariile de test
din macheta Sentinel‐3 [Rat16];
Prezentarea şi premierea rezultatelor obţinute (Best Paper Award and Best
Presentation) privind utilizarea tehnologiei UWB ȋn scopul ȋnlocuirii, completării şi/sau
extinderii infrastructurilor cablate destinate comunicaţiilor intra‐satelitare la
conferinţa IEEE International Conference Wireless for Space and Extreme
Environments [Rat16].
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Rapoarte / Livrabile ȋn cadrul proiectului de cercetare
[wisat‐tn04]

[wisat‐tn05]

Palade, T., Domuta, I., Puschita, E., (UTC‐N) Ratiu, O., Rusu, T., (CDS)
Chitu, C., (GMW), TN04 ‐ ISA100 Capabilities Study, WiSAT project
Deliverable, 18 Iulie 2014.
Puschita, E., Palade, T., (UTC‐N) Ratiu, O., Rusu, T., (CDS) Chitu, C.
(GMW), TN05 ‐ PHY Layer Trade‐Off, WiSAT project Deliverable, 18 Iulie
2014.

Proiecte de cercetare
[wisat]

Wireless Communication Bus for Satellite Applications (WiSAT), Control Data
Systems – CDS (coordonator), GMV Innovating Solutions S.R.L. (partener), UTC‐
N (partener). Contract No. 4000110663/14/NL/CBi. Valoarea contractului:
250.000 EUR. Intervalul de derulare al contractului: 2014 –2015.

81

Teză de abilitare

Realizările ştiinţifice

Referinţe bibliografice
[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
[14]
[15]

***, WiSAT Project, Wireless Communication Bus for Satellite Applications (WiSAT), ESA
funded project, 2013‐2015.
Chitu, C., (GMV), Alberto Medina Andrés, A. M., (GMV), TN01 ‐ System Requirements,
WiSAT project Deliverable, 27 Iunie 2014.
Domuta, I., Palade, T., Puschita, E., Ratiu, O., Arsinte, R., “ISA100.11a Capabilities For
Intra‐Spacecraft Communication", Acta Tehnica Napocensis Electronics and
Telecommunications Journal, Vol. 56, No. 2, 2015, pp. 14‐19.
Puschita, E., Palade, T., (UTC‐N) Ratiu, O., Rusu, T., (CDS) Chitu, C. (GMW), TN05 ‐ PHY
Layer Trade‐Off, WiSAT project Deliverable, 18 Julie 2014.
Palade, T., Domuta, I., Puschita, E., (UTC‐N) Ratiu, O., Rusu, T., (CDS) Chitu, C., (GMW)
TN04 ‐ ISA100 Capabilities Study, WiSAT project Deliverable, 18 Julie 2014.
IEEE Std 802.15.4‐2011, "Low‐Rate Wireless Personal Area Networks (LR‐WPANs)",
Amendment to IEEE std 802.15.4‐2006, 2011.
Magness, R., "Wireless Onboard Spacecraft and in Space Exploration, Annex A. Short‐
range RF Wireless (Proximity) Networks Technology Assessment for Space Applications",
in ESA Paper, TEC‐E Technology Dossier, 2006.
van den Heuvel, J.H.C., Romme, J., Dufour, J.F., Dolmans, G., Kiyani, N.F., Philips, K., de
Groot, H., UWB radio channel characterization and design for intra spacecraft
communication, IEEE International Conference on Communications (ICC), d.o.i.
10.1109/ICC.2013.6655431, 2013, pp. 5311‐5316.
P. Dallemagne, D. Piguet, J.‐D. Decotignie, Y. Brunet, D. Barras, Ultra‐wide Band based
Real‐time Communication System for Spacecrafts, Scientific and Technical Report,
Centre Suisse d'Electronique et Microtechnique (CSEM) SA, Retrieved from:
http://asp.csem.ch/docs/Show.aspx?id=29272, pp. 136 (January, 2015).
P., Moravek, V., Stencel, "UWB network demonstrator for space applications", IEEE
International Conference on Wireless for Space and Extreme Environments (WiSEE),
2014, d.o.i 10.1109/WiSEE.2014.6973067, pp.1‐2.
***, Consultative Committee for Space Data Systems, Wireless network communications
overview for space mission operations, CCSDS 880.0‐G‐1, Informational Report, Issue 1,
Report Concerning Space Data System Standards, 2010.
ESA (European Space Agency) invitation to tender ITT/AO/1‐7206/12/NL/AK, "Ultra‐
wideband as a multipurpose robust and reliable wireless technology for testing,
spacecraft and launcher communications", 2012.
***, DW1000 solution, DecaWave Technology Home Page, Retrieved from:
http://www.decawave.com/technology, 2015.
Honeywell To Acquire COM DEV International's Satellite Equipment Business, Honeywell
International Inc. Home Page, Retrieved from: http://honeywell.com/ (January, 2015).
S., Hamada, A., Tomiki, T., Toda, T., Kobayashi, "Wireless connections within spacecrafts
to replace wired interface buses", IEEE in Aerospace Conference, d.o.i.:
10.1109/AERO.2013.6496961, 2013, pp.1‐9.

82

Realizările ştiinţifice, academice şi profesionale

Emanuel PUŞCHIŢĂ

[16] C., Sacchi, T., Rossi, M., Menapace, F., Granelli, "Utilization of UWB Transmission
Techniques for Broadband Satellite Connections Operating in W‐Band", IEEE
GLOBECOM Workshops, doi: 10.1109/GLOCOMW.2008.ECP.13, 2008, pp. 1‐6.
[17] Ratiu, O., Rusu, A., Pastrav, A., Palade, T., Puschita, E., Implementation of an UWB‐
based Module Designed for Wireless Intra‐Spacecraft Communications, IEEE
International Conference Wireless for Space and Extreme Environments, ICT cubes,
Aachen, Germany, September 26 ‐ 29, 2016.
[18] ***, ISA‐100.11a, Wireless systems for industry automation: Process control and related
applications, International Society of Automation (ISA) Standard, 2009.
[19] ***, IEEE 802.15.4e (2012): Part 15.4: Low‐Rate Wireless Personal Area Networks (LR‐
WPANs), Amendment 1: MAC sublayer, Amendment to IEEE Std 802.15.4™‐2011, The
Institute of Electrical and Electronics Engineers, February 2012.
[20] Pujol, Frédéric, Regulatory and Policy Implications of Emerging Technologies to
Spectrum Management, ITU Workshop, Geneva, January 22‐23, 2007.

83

Realizările ştiinţifice, academice şi profesionale

II.

Emanuel PUŞCHIŢĂ

Realizările ştiinţifice, academice şi
profesionale

II. 1

Realizările ştiinţifice

D3: Contribuţii la dezvoltarea unor sisteme cu acces radio pe bază de
senzori destinate culegerii de date din zone izolate

Cuprins
Definirea problemei ........................................................................................................................ 86
Soluţiile propuse.............................................................................................................................. 86
Cadrul de realizare a contribuţiilor pentru direcţia de cercetare ................................................... 87
Reţelele pe bază de senzori destinate colectării datelor provenite din monitorizarea substanţelor
chimice periculoase ......................................................................................................................... 89
Reţea de senzori pentru colectarea datelor.................................................................................... 90
Reţea de transport pentru centralizarea datelor colectare ............................................................ 91
Implementarea reţelei pe bază de senzori destinată colectării datelor provenite din monitorizarea
substanţelor chimice periculoase și evaluarea prin simulare a performanțelor reţelei ................. 92
Reţelele pe bază de senzori destinate observării şi monitorizării scurgerilor de petrol din zonele
marine izolate ................................................................................................................................ 100
Sinteza contribuţiilor şi activităţilor ştiinţifice pentru direcţia de cercetare D3 ........................... 102
Diseminarea rezultatelor ............................................................................................................... 102
Referinţe bibliografice ................................................................................................................... 103

85

Teză de abilitare

Realizările ştiinţifice

Definirea problemei
Comisia Europeană a manifestat un interes extrem de ridicat cu privire la gradul ȋnalt de
periculozitate pe care ȋl reprezintă diverşi poluanţi din aerul ȋnconjurător asupra sănătăţii
oamenilor şi a celorlalte fiinţe vii. De aceea, cadrul legislativ European [1‐2] obligă ţările
membre (inclusiv Romania) să raporteze către Comisia Europeană nivelul următorilor
poluanţilor din mediul ȋnconjurător: arsen, cadmiu, nichel, mercur şi hidrocarburi policiclice
aromatice. La nivel naţional, directivele Comisiei Europene au fost preluate ȋn Ordinul
448/2007 privind aprobarea principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia şi
verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice [3].
Studii de specialitate indică creşterea afecţiunilor pulmonare provocate de astfel de
substanţe chimice care, ȋn final, pot conduce la forme letale de cancer [4‐8]. Mai mult,
considerând gradul ridicat de dispersabilitate al acestor poluanţi ȋn atmosferă, un focar de
emisie este capabil să expună la un risc potenţial letal, ȋntr‐un timp foarte scurt, un număr
ridicat de persoane.
În proiectul Realizarea unui sistem integrat de culegere si transmitere a datelor
provenite din monitorizarea substanţelor chimice periculoase in judetul Cluj [sim‐scp] este
propusă identificarea focarelor de emisii poluante vizate de Ordinul 448/2007 şi implicit
protecţia cetăţenilor prin monitorizarea limitelor admise ale acestor poluanţi chimici. În
vederea identificării focarelor de emisii poluante vizate de Ordinul 448/2007 şi implicit
protecţia cetăţenilor prin monitorizarea limitelor admise ale substanţe chimice periculoase, s‐
a propus dezvoltarea unei infrastructuri pe bază de senzori dedicaţi ce sunt instalaţi ȋn 5 staţii
automate de monitorizare a calităţii aerului din Cluj‐Napoca, Dej, Gherla, Huedin şi Turda
[sim‐scp].
La problema monitorizării nivelului de poluare produsă de diferiţi poluanţi chimici din
atmosferă se adaugă cea a detectării şi monitorizorii scurgerilor de petrol de la nivelul
platformelor petroliere marine. Astfel, proiectul Intelligent Sensor and Satellite Network
[issn] propune dezvoltarea unui sistem integrat de observare şi monitorizare a scurgerilor de
petrol ce are la bază integrarea unor categorii multiple de senzori (senzori de detectare a
scrugerilor de petrol, sateliţi ce oferă imagini satelitare). Cum platformele petroliere maritime
sunt plasate ȋn zone izolate, interconectarea sistemului de observare şi monitorizare a
scurgerilor de petrol cu reţeaua de transport bazată pe legătruri satelitare se realizează prin
intermediul unor reţele de senzori radio (WSN).

Soluţiile propuse
Pentru colectarea, transmiterea ȋn timp util şi monitorizarea eficientă a calităţii aerului, datele
furnizate din măsurătorile de la nivelul senzorilor dedicaţi monitorizării substanţelor chimice
periculoase sunt preluate printr‐o reţea de senzori radio (Wireless Sensor Network, WSN) ce
interfaţează senzorii dedicaţi şi sunt transmise apoi printr‐o reţea de transport către centrul
de monitorizare şi control al Agenţiei pentru protecţia Mediului din Cluj‐Napoca.
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Astfel, sistemul integrat de culegere şi transmitere a datelor provenite din
monitorizarea substanţelor chimice periculoase presupune [sim‐scp]:
1) integrarea senzorilor de monitorizare a substanţelor chimice plasaţi ȋn zone
izolate ȋntr‐o reţea acces pe bază de senzori radio;
2) colectarea datelor măsurate ȋn reţeaua radio ce integrează senzorii dedicaţi
monitorizării mediului şi transmiterea acestora prin intermediul unei entităţi
de tip gateway radio către centrul de colectare şi control utilizând o reţea de
transport a unui operator de comunicaţii celulare.
Sistemul de senzori inteligenţi şi reţele satelitare destinat observării şi monitorizării
scurgerilor de petrol din zonele marine izolate presupune [issn]:
1) integrarea senzorilor de observare şi monitorizare a scurgerilor de petrol
plasaţi ȋn sait ȋntr‐o reţea de acces pe bază de senzori radio;
2) colectarea datelor măsurate ȋn reţeaua radio ce integrează senzorii dedicaţi
observării şi monitorizării scurgerilor de petrol prin intermediul unei entităţi de
tip gateway radio către centrul de colectare şi control utilizând o reţea de
transport satelitară;
3) corelarea datelor provenite din sait cu imagini de la sateliţii de observare a
Pământului ȋn vederea luării un decizii coerente la nivelul centrului de
colectare şi control a datelor.
Principalele contribuţii la dezvoltarea unor sisteme cu acces radio pe bază de senzori
destinate culegerii de date din zone izolate pot fi sintetizate astfel:
1) indicarea tehnologiilor, analiza şi planificarea reţelei de senzori radio destinată
interfaţării senzorilor ce culeg datele provenite din monitorizarea substanţelor
chimice (C3.1) şi transmiterea acestora către un echipament central ȋn reţeaua
de senzori (gateway radio);
2) evaluarea prin simulare a nivelului QoS (rata de pierdere a pachetelor,
întârziere și debit) la nivelul sistemului de comunicaţie cap‐la‐cap (C3.1)
destinat colectării şi transmiterii datelor;
3) indicarea tehnologiilor, analiza şi planificarea reţelei de senzori radio destinată
interfaţării senzorilor ce culeg datele provenite observarea şi monitorizarea
scurgerilor de petrol (C3.2) şi transmiterea acestora către un echipament
central ȋn reţeaua de senzori (gateway radio);

Cadrul de realizare a contribuţiilor pentru direcţia de cercetare
Contribuţiile şi activităţile de cercetare la nivelul direcţiei de cercetare D3 s‐au concretizat ȋn
cadrul proiectelor de cercetare:


Realizarea unui sistem integrat de culegere si transmitere a datelor provenite din
monitorizarea substantelor chimice periculoase in judetul Cluj (SIM‐SCP). Rol:
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Membru proiect. Consorţiul proiectului: APM (coordonator), CDS (partenter), UTC‐N
(partener). Valoarea proiectului: 1.491.473,09 EUR. Finanţator: SEE 2009‐2014.
Intervalul de derulare al proiectului: 2015‐2017.
Intelligent Sensor and Satellite Network (ISSN). Rol: Membru proiect. Consorţiul
proiectului: Norsk Automatisering (coordonator), Trollhetta AS (partenter), CDS
(partener). Valoarea proiectului: 300.000 EUR. Finanţator: ESA. Intervalul de derulare
al proiectului: 2016‐2017.

Pentru o poziţionare mai clară a cadrului de cercetare ȋn spectrul direcţiilor de
cercetare post‐doctorale, ȋn Tabelul D3.1 sunt individualizate contribuţiile şi activităţile de
cercetare pentru direcţia de cercetare Contribuţii la dezvoltarea unor sisteme cu acces radio
pe bază de senzori destinate culegerii de date din zone izolate.
Tabelul D3.1 Tabel sintetic cu principalele contribuţii şi activităţi de cercetare pentru cele
patru direcţii de cercetare post‐doctorale (D1 ÷ D4) şi cadrul de realizare al acestora.
Individualizarea contribuţiilor şi activităţilor de cercetare pentru direcţia de cercetare D3.
DIRECȚII DE CERCETARE POST‐DOCTORALE
D1: MECANISME CU
SUPORT QoS ÎN REȚELE CU
ACCES RADIO

D2: COMUNICAȚII
RADIO INTRA‐
SATELITARE UWB

D3: SISTEME CU ACCES
RADIO PE BAZĂ DE
SENZORI

D4: SONDAREA
IONOSFERICĂ PE BAZĂ
DE MĂSURĂTORI TEC

(2009 – 2016)

TEZĂ ABILITARE

CONTRIBUȚII SI ACTIVITĂȚI DE CERCETARE

2.1 DEZVOLTARE ȘI
C1.1 MECANISM QoS BAZAT
TESTARE MODUL RADIO
PE PROFILE
UWB
(I‐NAME‐QP)

3.1 PROIECTAREA ȘI
TESTAREA SISTEMULUI PE
BAZĂ DE SENZORI RADIO
PENTRU MONITORIZAREA
SUBSTANTELOR CHIMICE

4.1 REALIZAREA
PLATFORMEI
SATELITARE

C1.2 MECANISM QoS BAZAT
2.2 INTERFAȚARE
PE ÎNVĂȚARE AUTOMATĂ ȘI MODUL RADIO UWB CU
PROCESARE ÎN CLOUD
OBC ȘI INSTRUMENTE

3.2 PROIECTAREA
SISTEMULUI PE BAZĂ DE
SENZORI RADIO PENTRU
MONITORIZAREA
SCURGERILOR DE PETROL

4.2 MĂSURĂTORI ȘI
EVALUĂRI TEC

CADRUL DE REALIZARE (PROIECTE DE CERCETARE)
WiSAT
WiSAT‐2

SIM‐SCP
ISSN

SIRIUS

DIRECȚII DE CERCETARE DOCTORALE
(2003 – 2009)

TEZĂ DOCTORAT

PD
4D‐POSTDOC

MECANISME QoS INTRA‐DOMENIU

MECANISME QoS INTER‐DOMENIU

CONTRIBUȚII ȘI ACTIVITĂȚI DE CERCETARE
EVALUAREA MECANISMELOR QoS ÎN SISTEME CU
ACCES RADIO
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Figuraa D3.1 Implementareaa sistemului de comun
din monitorizarea substanţeelor chimicee periculoasse (© 2016,, Puschita, E., Pastrav, A., Palade,,
port tehnic I ‐ Tehnologii de access în reţeaua de culegere şi transmitere a dateelor).
T., Rap
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Reţea de senzori pentru colectarea datelor
Topologia unei reţele de senzori destinată colectării datelor provenite din monitorizarea
substanţelor chimice implementată la nivelul celor cinci locaţii (Cluj‐Napoca, Dej, Gherla,
Huedin şi Turda) selectate în cadrul proiectului SIM‐SCP [simscp‐rap.1] este ilustrată în Figura
D3.2.
SENZOR COLECTARE
DATE

GATEWAY

Figura D3.2 Reţea in standard IEEE 802.15.4. destinată interconectarii senzorilor ce culeg
datele provenite din monitorizarea substantelor chimice (© 2016, Puschita, E., Pastrav, A.,
Palade, T., Raport tehnic I ‐ Tehnologii de acces în reţeaua de culegere şi transmitere a
datelor).
Conform datelor prezentate în Tabelul D3.2, independent de soluţia particulară
selectată în vederea implementării reţelei de senzori (de exemplu, standardele industriale ISA
100.11a, WirelessHART sau ZigBee), standardul implementat la nivelul straturilor fizic (PHY) şi
control al accestului la mediu (MAC) este IEEE 802.15.4 [9].
Tabel D3.2 Analiză comparativă a standardelor industriale ISA100.11a, WirelessHART şi ZigBee
(© 2016, Puschita, E., Pastrav, A., Palade, T., Raport tehnic I ‐ Tehnologii de acces în reţeaua
de culegere şi transmitere a datelor).
Strat PHY
Strat MAC

ISA 100.11a
IEEE 802.15.4
CSMA/CA

WirelessHART
IEEE 802.15.4
CSMA/CA
Mesh, star, (hibrid
nespecificat)

ZigBee PRO
IEEE 802.15.4
CSMA/CA

Network Topology

Mesh, star, hibrid

Strat NET

IETF IPv6 şi 6LoWPAN

Rutare şi criptare

Nespecificat

Strat TR
Implementari specific
Numări de noduri

UDP
Strat 2‐4 şi 7
Mii de noduri

UDP
Strat 2‐4 şi 7
Sute de noduri

Nespecificat
Strat 3 şi 7
Sute de noduri

Mesh, star, hybrid

Deoarece standardele industriale implementate în reţelele de senzori indică utilizarea
standardului IEEE 802.15.4 la nivel de strat PHY şi MAC, contirbuţia (C3.1) vizează modelarea
şi analiza performanţelor reţelelor de culegere şi transmitere a datelor ce implementează
standardul IEEE 802.15.4.
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Implementarea reţelei pe bază de senzori destinată colectării datelor
provenite din monitorizarea substanţelor chimice periculoase și evaluarea prin
simulare a performanțelor reţelei
Implementarea soluției de comunicație propuse în cadrul proiectului SIM‐SCP a fost realizată
în QualNet Developer 6.1, simulator de rețele profesional, dezvoltat de Scalable Network
Technologies (SNT) ce oferă uneltele necesare pentru modelarea de arhitecturi de rețele
radio și cablate de mari dimensiuni.
QualNet include diverse biblioteci, inclusiv una ce permite simularea unor sisteme
satelitare de bază. QualNet implementează diverse componente de rețea pe baza stivei OSI.
Configurarea parametrilor este specificată de către utilizator. Există o varietate mare de
componente pentru a se realiza arhitectura rețelei și condițiile de operare (teren, canale,
subrețele, mobilitate, aplicații, etc.). Mai mult decât atât, utilizatorul are acces la codul sursă
ceea ce oferă posibilitatea implementării și integrării de noi protocoale. Între bibliotecile
simulatorului QualNet Developer 6.1 regăsim reţele de senzori ce implementează standardul
IEEE 802.15.4 [9], respectiv reţele celulare ce implementează tehnologia LTE [10].
Configurarea scenariului de implementare a soluției propuse
Conform analizei prezentate ȋn secţiunile anterioare [simscp‐rap.1] şi ȋn acord cu cerinţelor
proiectului [sim‐scp], în Tabelele D3.3 și D3.4 este indicată localizarea punctelor de culegere și
transmitere a datelor provenite din monitorizarea substanțelor chimice periculoase în județul
Cluj.
Tabelul D3.3 Coordonate preluate în timpul deplasărilor la locațiile de interes (© 2016,
Puschita, E., Pastrav, A., Palade, T., Raport tehnic I ‐ Tehnologii de acces în reţeaua de
culegere şi transmitere a datelor).
Locație
Cluj ‐ Expo Transilvania
Dej ‐ Zona Industrială
Gherla ‐ Băița
Huedin ‐ Primărie
Turda ‐ Unitate Militară

Grade Zecimale (GZ)
Latitudine N
Longitudine E
46.78226
23.63065
47.108622
23.898404
47.026820
23.887047
46.86444
23.02547
46.542703
23.782989

Grade Minute Secunde (GMS)
Latitudine N
Longitudine E
46° 46' 56.136"
23° 37' 50.3394"
47° 6' 31.0386"
23° 53' 54.2538"
47° 1' 36.552"
23° 53' 13.3686"
46° 51' 51.984"
23° 1' 31.6914"
46° 32' 33.7308" 23° 46' 58.7604"

Tabelul D3.4 Coordonate preluate offline utilizând Google Maps (© 2016, Puschita, E.,
Pastrav, A., Palade, T., Raport tehnic I ‐ Tehnologii de acces în reţeaua de culegere şi
transmitere a datelor).
Locație
Cluj ‐ Expo Transilvania
Dej ‐ Zona Industrială
Gherla ‐ Băița
Huedin ‐ Primărie
Turda ‐ Unitate Militară

Grade Zecimale (GZ)
Latitudine N
Longitudine E
46.782125
23.630540
47.108481
23.898664
47.026860
23.887255
46.864526
23.025559
46.542891
23.782882
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Grade Minute Secunde (GMS)
Latitudine N
Longitudine E
46° 46' 55.65"
23° 37' 49.9434"
47° 6' 30.531"
23° 53' 55.1904"
47° 1' 36.6954"
23° 53' 14.1174"
46° 51' 52.293"
23° 1' 32.0124"
46° 32' 34.407"
23° 46' 58.3752"
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Selectareaa ariei de in
nteres în sim
mulatorul QualNet
Q
6.1 consideră coordonate
c
le locațiilorr
D
Configgurarea parrametrilor este
e ilustratăă în Figura D3.4.
D
indicaate în Tabeleele D3.3 și D3.4.

z
de in
nteres impleementate ȋn
ȋ simulatorul QualNet (© 2016,,
Figuraa D3.4 Coordonatele zonei
Pastraav, A., Puscchita, E., Paalade, T., Raport
R
tehn
nic II ‐ Mod
delarea şi analiza perfo
ormanţelorr
reţeleelor de culeggere şi transsmitere a datelor).
În rețeauaa celulară, în
î vederea simulării
s
fun
ncționării ce
elor 5 stații de bază în tehnologiee
LTE (sse consideeră că fiecare locaţiee este deservită de către un operator
o
n
național dee
teleco
omunicații) s‐au configurat 10 can
nale pentru transmisii DL
D și UL în banda
b
de frrecvență dee
1.8GH
Hz. Setarea parametrilo
p
or canalului este ilustraată în Figuraa D3.5.

Figuraa D3.5 Conffigurarea caanalelor rad
dio pentru rețeaua ceelulară (tehnologie 4G
G) (© 2016,,
Pastraav, A., Puscchita, E., Paalade, T., Raport
R
tehn
nic II ‐ Mod
delarea şi analiza perfo
ormanţelorr
reţeleelor de culeggere şi transsmitere a datelor).
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Con
nfigurara caanalului rad
dio pentru comunicații
c
le în rețelele de senzo
ori s‐au realizat în
banda ISM
M de 2.4GHz, așa cum este prezenttat în Figuraa D3.6.

Figura D3.6
6 Configuraarea canalullui pentru rețeaua de senzori
s
radiio (tehnologgie IEEE 802
2.15.4)
(© 2016, Pastrav, A.,
A Puschitaa, E., Palad
de, T., Rap
port tehnicc II ‐ Modelarea şi analiza
a
nţelor reţele
elor de culegere şi tran
nsmitere a datelor).
d
performan
Realizarea
a arhitecturrii de rețea
Odaată ce au fost
f
stabilitte dimensiu
unile terenu
ului, locațiille punctelo
or de măsurare și
parametrii canalului radio,
r
s‐a reealizat topologia rețeleei din scenariul de analliză ȋn simulatorul
QualNet.
de reţele Q
În FFigura D3.7 se pot observa cele 5 locații/saitturi (Cluj‐Naapoca, Dej, Gherla, Huedin și
Turda) ȋn care
c
se facee monitorizarea substaanţelor chim
mice periculoase. La niivelul fiecărrui sait
se distingee o subrețeea de senzo
ori conectată radio la o stația de
e bază LTE prin interm
mediul
căreia se aaccesează reețeaua celu
ulară pentru
u transmiterrea datelor către centrrul de colecctare și
procesare din Cluj‐Naapoca. Stațiile de bază sunt intercconectate prin
p intermeediul unei eentități
PC (Evolved
d Packet Corre).
de rețea EP
Pen
ntru a oferi o imaginee în detaliu
u, Figura D3
3.7 indică subrețelele
s
de interess de la
nivelul loccațiilor, pun
nctele de măsură
m
din cele cinci localități. Locațiile indicate reprrezintă
punctele d
de colectaree a datelorr de la niveelul rețelelo
or de senzori ce realiizează măsurarea
substanțelor chimice periculoasee din mediu. Ulterior co
olectării dattelor, acesteea sunt tran
nsmise
nitorizare din Cluj‐Napo
oca prin inttermediul unei rețele publice
p
către centrrul de colecctare și mon
de transpo
ort (de ex. rețeaua
r
de transport în
î tehnologgie LTE oferrită de oricaare din opeeratorii
naționali d
de telecomu
unicații).
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Figuraa D3.7 Indiccarea saiturilor în arh
hitectura dee rețea (© 2016, Pastrav, A., Pu
uschita, E.,,
Paladee, T., Raport tehnic III ‐ Modelarrea şi analiiza perform
manţelor reţelelor de culegere şii
transm
mitere a dattelor).
Implementarea în
î QualNet a saitului de
d monitorizzare din Clu
uj‐Napoca
Așa cu
um se poatee vedea în Figura
F
D3.8, în scenariu
ul de analiză, rețeaua pe bază de senzori din
n
Cluj‐N
Napoca inclu
ude următoarele elemeente esențiaale:
1) rețeaua de senzori
s
de măsură dedicată mo
onitorizării substanțelor chimicee
ericuloase;
pe
2) staația de bază LTE pentrru asigurareea conectivvității între subrețeaua
s
de senzorii
și centrul de colectare
c
a datelor Clu
uj‐Napoca;
ocație undee sunt centralizate to
oate datelee
3) ceentrul de colectare a datelor, lo
înregistrate în
n timpul măăsurătorilorr din zonele
e de interes în vederea procesării,,
p pagina web
w dedicatăă proiectulu
ui.
monitorizării și publicării acestora pe
na Expo Transilvania,,
Rețeaua de senzori din Cluj‐‐Napoca esste amplasată în zon
nd 46.78212
25° lat. N și 23.630540
0° long. E. Figura D3.8. ilustrează amplasarea
a
a
coordonatele fiin
rețeleei de senzori de monito
orizare din Cluj‐Napoca
C
a în zona Exp
po Transilvaania.
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Figura D3.8
8 Elementeele arhitectu
urii de rețeaa în Cluj‐Napoca (© 20
016, Pastravv, A., Puschita, E.,
Palade, T.,, Raport teehnic II ‐ Modelarea
M
ş analiza performanţe
şi
p
elor reţelelo
or de culeggere şi
transmiterre a datelor).
ura D3.9 ilustrează rețeaua
Figu
r
de colectare a datelor compusă din cinci senzori
s
conectați prin
p legăturri radio la eentitatea de
e tip gatew
way (GW). Dispozitivul
D
GW prezintă și o
interfață în
n tehnologie
e LTE în ved
derea conecctării la rețeeaua de tran
nsport.

Figura D3.9 Elementeele rețelei de
d senzori din
d Cluj‐Nap
poca (© 2016, Pastravv, A., Puschita, E.,
M
ş analiza performanţe
şi
p
elor reţelelo
or de culeggere şi
Palade, T.,, Raport teehnic II ‐ Modelarea
transmiterre a datelor).
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Similar modului de configurare al reţelei pe bază de senzori implementate pentru
saitul din Cluj‐Napoca, au fost configurate elementele de reţea şi pentru celelalte 4 locaţii
(Dej, Gherla, Huedin și Turda) ȋn care se face monitorizarea substanţelor chimice periculoase.
Astfel, la nivelul fiecărui sait se distinge o subrețea de senzori conectată radio prin
intermediul unei entităţi de tip GW la o stația de bază ȋn tehnologie LTE (vezi Figura D3.3).
Modelarea traficului în scenariul de analiză
Aplicațiile de trafic din rețelele de colectare a datelor pe bază senzori sunt modelate prin
generatoare cu rată constantă de bit (CBR) conform valorilor indicate ȋn Tabelul D3.5.
Tabelul D3.5 Configurarea aplicațiilor în rețeaua de colectare a datelor (CBR senzor ‐ GW) (©
2016, Pastrav, A., Puschita, E., Palade, T., Raport tehnic II ‐ Modelarea şi analiza
performanţelor reţelelor de culegere şi transmitere a datelor).
Tipul
aplicaţiei

Dimensiunea
pachetului
(bytes)

Interval dintre
pachete
(min)

Num. total
de pachete

Durata
(h)

CBR

80

1

1444

1445

Entitățile de tip senzor transmit rezultatele măsurătorilor către GW la intervale de 1
minut. Pe durata unei zile (timpul de simulare este de 24h 5min), fiecare senzor transmite
1444 mesaje de 80 octeți reprezentând date provenite din monitorizarea substanțelor
chimice periculoase, iar nodurile GW transmit câte 719 mesaje de 400 octeți cumulând datele
de la cei 5 senzori deserviți.
Traficul de date provenit din monitorizarea substanțelor chimice periculoase de la
nivelul reţelelor de senzori şi transmis de nodurile GW prin rețelele de celulare de transport
implementate ȋn tehnologie LTE sunt modelate prin generatoare cu rată constantă de bit
(CBR) conform valorilor indicate ȋn Tabelul D3.6.
Tabelul D3.6 Configurarea aplicațiilor în rețeaua de transport (CBR senzor ‐ GW) (© 2016,
Pastrav, A., Puschita, E., Palade, T., Raport tehnic II ‐ Modelarea şi analiza performanţelor
reţelelor de culegere şi transmitere a datelor).
Tipul
aplicaţiei

Dimensiunea
pachetului
(bytes)

Interval dintre
pachete
(min)

Num. total
de pachete

Durata
(h)

CBR

400

2

719

1445

Entitățile GW transmit la intervale de 2 minute pachetele colectate de la cei 5 senzori
deserviți către centrul de colectare și monitorizare a datelor din Cluj‐Napoca. Astfel, nodurile
GW transmit câte 719 mesaje de 400 octeți cumulând datele de la cei 5 senzori radio
deserviţi.
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Analiza şi iinterpretarrea rezultattelor
În urma ru
ulării scenaariului de analiză,
a
rezu
ultatele sim
mulărilor au
u fost incluse în fișierrele de
statistici specifice Qu
ualNet și ilu
ustrate graffic în vederea indicării performaanțelor rețeelei de
orilor substaanțelor chim
mice periculoase [simscp‐rap.2].
colectare șși transport a măsurăto
Figu
mul de
ura D3.10 ilustrează debitul dee date înreegistrat pe entitățile din sistem
comunicaţie destinatt colectării datelor prrovenite diin monitorizarea subsstanţelor chimice
n
14, 20, 26, 32 și 38 este ilustrat deb
bitul pentru
u cele cinci fluxuri
periculoasee. Pentru nodurile
de date prrovenite de la cei cinci senzori desserviți de fiecare entitate de tip GW.
G Pentru nodul
13 este ilu
ustrat debittul înregistrat pe fluxxurile proveenite de la stațiile GW
W. Debitul mediu
recepționaat de la un senzor radio este de 10.66bps, în
î timp ce debitul
d
receepționat dee la un
nod GW esste 26.7bps.

Figura D3.10 Debitul de date. Vo
olum de datte transmiss în unitateaa de timp de
d fiecare entitate
în parte pee durata sim
mulării (24h
h 5min). Nodurile 14, 20,
2 26, 32 șii 38 reprezintă entitățiile GW
care transsmit la inte
ervale de 2 minute datele
d
colecctate de laa cei cinci senzori desserviți,
folosind pachete de 400 octeți. Restul no
odurilor rep
prezintă senzorii de monitorizar
m
e care
m
or la intervaale de 1 min
nut, în pach
hete de 80 octeți.
transmit căătre GW reezultatele măsurătorilo
Pentru nodurile 14, 20,
2 26, 32 și 38 este ilustrat deebitul pentrru cele cincci fluxuri dee date
nci senzori d
deserviți dee fiecare GW
W în parte. Pentru nodul 13 este ilustrat
provenite de la cei cin
debitul înrregistrat pe fluxurile provenite dee la stațiile GW (© 2016, Pastravv, A., Puschita, E.,
Palade, T.,, Raport teehnic II ‐ Modelarea
M
ş analiza performanţe
şi
p
elor reţelelo
or de culeggere şi
transmiterre a datelor).

98

Realizăările ştiinţifice, academicee şi profesion
nale

Emanuel PUŞCHIŢĂ

Figura D3
3.11 prezin
ntă întârzieerea mediee pentru pachetele reecepționatee în rețea..
u nodurile GW
G este ilu
ustrată întârrzierea pentru cele cin
nci fluxuri dee date provvenite de laa
Pentru
cei cin
nci senzori deserviți
d
dee fiecare GW
W în parte. Pentru cen
ntrul de coleectare (nod
dul 13) estee
ilustraată întârzierea înregisttrată pe flu
uxurile provvenite de la stațiile GW.
G
Astfel, întârziereaa
mediee cap‐la‐cap
p, întârziereea medie dee transmiteere a unui pachet
p
de date
d
de la senzorul
s
dee
monittorizare pân
nă la centrul de colectaare din Cluj‐‐Napoca, esste de aproxximativ 18.7
731ms, fărăă
a conssidera timpul de stocarre la nivel de staţie GW
W.

Figuraa D3.11 Întâârzierea meedie. Pentru
u nodurile 14,
1 20, 26, 32 și 38 estte ilustrată întârziereaa
pentru
u cele cincii fluxuri de date prove
enite de la cei cinci seenzori deserviți de fieccare GW în
n
parte.. Pentru no
odul 13 este ilustratăă întârzierea înregistraată pe fluxxurile proveenite de laa
stațiilee GW (© 2016,
2
Pastrrav, A., Pusschita, E., Palade,
P
T., Raport teh
hnic II ‐ Mo
odelarea şii
analiza performanţelor reţelelor de culeegere şi transmitere a datelor).
În concluzzie, în urmaa analizei paarametrilor de calitate ai transmissiei (rata dee pierdere a
pacheetelor, întârrziere și deb
bit) putem afirma faptul că rețeaaua de cule
egere și traansmitere a
datelo
or provenitte din mon
nitorizarea substanțelo
or chimice periculoasse modelattă satisfacee
cerințele tehnice impuse [sim
m‐scp] şi po
oate fi impleementată.
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Reţelele pe bază de
d senzori destinate
e observării şi monitorizării scurgerilo
s
or de
petrol din
n zonele marine
m
izo
olate
Rolul legătturilor senzzor‐satelit ȋn
ȋ cadrul proiectului ISSN
I
[issn] este de a transmite datele
colectate la nivelul reţelei
r
de senzori
s
spe
ecializaţi ob
bservării şi monitorizăării scurgeriilor de
petrol din zonele marine izolate pe canale raadio satelitaare.
hitectura saatelitară pee bază de senzori
s
radio destinattă observărrii şi monito
orizării
Arh
scurgerilorr de petrol din
d zonele maine
m
izolatte este ilusttrată ȋn Figu
ura D3.12.

Figura D3.1
12. Arhitecttura de reţeea pe bază de senzori radio destin
nată detectării scurgerrilor de
petrol din zone mariine izolate (© 2016, Puschita,
P
E Raţiu, O., D2.1 Anaalysis of W
E.,
Wireless
S
and Satellite Neetwork).
Sensor Tecchnologies, Intelligent Sensor
Anaalizând detaaliile prezentate ȋn Figgura D3.12 se poate observa
o
fapttul că arhittectura
unificată seenzor‐satelit [issn‐d2.1
1] integreazză două cateegorii de reţţele cu accees radio:
ori radio (W
WSN): alcăttuită din seenzori radio
o ce interffaţează
1) rețeaua de senzo
urgerilor de
e petrol; seenzorii
senzorii specializaaţi observării şi monittorizării scu
s
conecttaţi la un ecchipament de
d tip gatew
way radio printr‐o
p
top
pologie
radio sunt
de reţe
ea de tip sttea; entitateea de reţeaa de tip gatteway (GW)) integreazăă două
interfeţe radio: o interfaţă căătre reţeauaa de senzorri şi o interffaţă către reeţeaua
satelitaară (vezi Figgura D3.12);;
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2) reţeaua sateelitară: alcăătuită dintr‐un satelitt sau o constelaţie de sateliţii
urnizeze imaagini de observare din aria de inteeres şi să co
omunice cu
u
caapabilă să fu
en
ntitatea de tip gatewaay radio de la nivelul reţelei de senzori
s
rad
dio din sait;;
asstfel, reţeau
ua satelitarăă furnizează o cale de comunicaţie
c
e directă cu reţeaua dee
seenzori inteliggenţi şi toto
odată acţionează ca un
n senzor ce colectează imagini dee
ob
bservare a zonei
z
de interes (vezi Figura D3.12
2).
Soluţia peentru entittatea gatew
way de la nivelul
n
reţeelei senzori radio se bazează
b
pee
integrrarea unui modem
m
de comnicaţiee satelitară [issn‐d2.1]] la nivelul modului raadio VN800
0
dezvo
oltat de com
mpania CDSS [11]. Prin urmare, co
onform dattelor prezen
ntate ȋn Figgura D3.13,,
entitatea gatewaay va avea două
d
interfe
eţe dedicatee:
1) intterfaţă de comunicaţie WSN ce implementtează stiva de protoco
ol ISA100 /
W
WirelessHART
T peste reco
omandările IEEE 802.15.4;
2) intterfaţă de comunicaţie satelitarăă ce are la bază integrrarea unui modem dee
co
omunicaţie pe
p canal sattelitar la nivvelul modullui radio VR
R800.

Figuraa D3.13 Gateway WSN ce utilizeazză modulul radio
r
VR800
0 (© 2016, Puschita, E.,
E Raţiu, O.,,
D2.2 Analysis
A
of Long/medium distancce commun
nication technologies, Intelligent Sensor
S
and
d
Satelliite Networkk).
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Sinteza contribuţiilor şi activităţilor ştiinţifice pentru direcţia de cercetare D3
Contribuţiile şi activităţile ştiinţifice post‐doctorale pentru direcţia de cercetare D3 pot fi
sintetizate astfel:









Analiza comparativă a standardelor industriale ISA100.11a, WirelessHART şi ZigBee ȋn
vederea selectării stivei de protocol ce răspunde cel mai bine cerinţelor sistemului pe
bază de senzori radio destinat interfaţării cu sistemul de monitorizarea substanţelor
chimice periculoase [simscp‐rap.1];
Proiectarea reţelelor de senzori radio destinate interconectarii senzorilor chimici
dedicaţi şi indicarea tehnologiei de reţea de transport destinată transmiterii datelor de
la nivelul echipamentului de tip gateway (din reţeaua de senzori radio) către centrul
de monitorizare şi control al sistemului [simscp‐rap.1];
Evaluarea prin simulare a nivelului QoS (rata de pierdere a pachetelor, întârziere și
debit) la nivelul sistemului de comunicaţie cap‐la‐cap destinat colectării datelor
provenite din monitorizarea substanţelor chimice periculoase [simscp‐rap.2];
Proiectarea arhitecturii satelitare pe bază de senzori radio destinată observării şi
monitorizării scurgerilor de petrol din zonele maine izolate [issn‐d2.1];
Indicarea soluţiei de interfeţare a entităţii gateway WSN de la nivelul reţelei de senzori
radio cu reţeaua satelitară comercială [issn‐d2.2].

Diseminarea rezultatelor
Rapoarte / Livrabile ȋn cadrul proiectului de cercetare
[simscp‐rap.1] Puschita, E., Pastrav, A., Palade, T., Raport tehnic I ‐ Tehnologii de acces în
reţeaua de culegere şi transmitere a datelor, 14 Iulie 2016.
[simscp‐rap.2] Pastrav, A., Puschita, E., Palade, T., Raport tehnic II ‐ Modelarea şi analiza
performanţelor reţelelor de culegere şi transmitere a datelor, 14 Iulie 2016.
[issn‐d2.1]
Puschita, E., Raţiu, O., D2.1 Analysis of Wireless Sensor Technologies,
Intelligent Sensor and Satellite Network, ISSN project Deliverable, 2016.
[issn‐d2.2]
Puschita, E., Raţiu, O., D2.2 Analysis of Long/medium distance communication
technologies, Intelligent Sensor and Satellite Network, ISSN project
Deliverable, 2016.

Proiectele de cercetare
[sim‐scp]

[issn]

Realizarea unui sistem integrat de culegere şi transmitere a datelor provenite
din monitorizarea substanţelor chimice periculoase ȋn judetul Cluj (SIM‐SCP),
Consorţiul proiectului: APM (coordonator), CDS (partenter), SINTEF (partener),
UTC‐N (partener). Valoarea proiectului: 1.491.473,09 EUR. Finanţator: SEE
2009‐2014. Intervalul de derulare al proiectului: 2015‐2016.
Intelligent Sensor and Satellite Network (ISSN). Rol: Membru proiect.
Consorţiul proiectului: Norsk Automatisering (coordonator), Trollhetta AS
(partenter), CDS (partener). Valoarea proiectului: 300.000 EUR. Finanţator:
ESA. Intervalul de derulare al proiectului: 2016‐2017.
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Definirea problemei
Pentru realizarea transferului de date, majoritatea rețelelor de comunicații necesită o
infrastructură existentă, însă pentru zonele izolate sau în cazul situațiilor de urgență când
această infrastructură este distrusă sau inexistentă, este nevoie de soluții ușor de
implementat, dar sigure.
Transmisiile de date pe legături radio de înaltă frecvență 3 MHz la 30 MHz mai sunt
cunoscute şi sub numele de comunicaţii radio HF (high frequency). Transmisiile radio HF
utilizează ionosfera ca reflector şi reprezintă o soluție robustă ce poate fi implementată rapid
pentru a asigura transmisii de date în situații de urgență (de exemplu, ȋn zone calamitate ȋn
care infrastructura de comunicații nu există sau este deteriorată), furnizând o acoperire de cel
puțin 150km în jurul transmițătorului [1]. Pentru ca acest lucru să poată fi realizat este nevoie
de o bună cunoaștere a ionosferei și a mecanismelor de propagare ionosferică.
Principalul avantaj al undelor HF constă în faptul că oferă posibilitatea comunicării la
distanțe foarte mari, fiind reflectate de către ionosferă. Ionosfera (sau termosfera) este
stratul celor mai ridicate temperaturi. Ionosfera, regiunea superioară a atmosferei, se ȋntinde
de la aproximativ 50km până la 1000km, fiind caracterizată de o puternică ionizație produsă
de radiația solară. Acest fenomen de ionizare, cauzat de radiația solară, constă în eliberarea
electronilor din pătura exterioară a atomului, producând particule încărcate electric.
Ionosfera conţine patru straturi de reflexie a undelor radio ceea ce permite undelor
radio să se propage la distanţe mari în jurul Pământului. Este cea mai importantă regiune
atmosferică din punct de vedere al comunicaţiilor HF punct‐la‐punct la distanţă.
În vederea caracterizării ionosferei şi a mecanismelor de propagare ionosferică, ȋn
cadrul proiectului de cercetare SIRIUS [sirius] se propune o analiză ȋn detaliu a propagării
ionosferice ȋn zona Europei de Est ȋn scopul elaborării si validării unor modele de propagare
prin măsurători cu un sistem de senzori HF implementați la nivelul unor platforme SDR
(Software Defined Radio). Senzorii HF sunt integrați ȋn cadrul unei arhitecturi de tip client‐
server ȋn care informațiile sunt transmise şi valorificate de către serverul central pentru
controlul senzorilor şi monitorizarea ȋn timp real a stării ionosferei.

Soluţia propusă
În vederea monitorizării propagării ionosferice şi dezvoltării unui model de predicție
ionosferică corespunzător, ȋn cadrul proiectului de cercetare SIRIUS [sirius] a fost achiziționat
echipamentul profesional NovAtel GPStation‐6 ce este capabil să determine scintilația
ionosferică și conținutul total de electroni TEC (Total Electron Content) pe baza analizei
semnalelor GPS (Global Positioning System) recepționate de la sistemele globale de navigație
prin satelit GNSS (Global Navigation Satellite Systems).
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Astfel, principalele contribuţii la dezvoltarea unor tehnici de sondare ionosferică pe
baza parametrului TEC pot fi sintetizate astfel:
1) identificarea şi descrierea capabilităților receptorului NovAtel GPStation‐6
achiziționat în cadrul proiectului SIRIUS de către partenerul UTC‐N;
2) instalarea şi operarea echipamentului NovAtel GPStation‐6 la nivelul
platformei satelitare (C4.1) a colectivului de Comunicaţii Radio şi Celulare de la
UTC‐N;
3) indicarea pașilor pentru calibrarea echipamentului NovAtel GPStation‐6 în
vederea monitorizării propagării ionosferice prin înregistrarea și procesarea
datelor provenite de la semnalele GNSS recepționate
4) extragerea datelor cu privire la compoziția ionosferei (de ex., măsurarea
conținutului total de electroni) pe baza evaluării TEC (C4.2).

Atât calitatea semnalului recepționat cât și variația parametrului TEC sugerează
comportamentul diurn variabil al ionosferei și indică o acoperire permanentă oferită de
sateliții GPS. Mai mult, prin ilustrarea efectului densității de electroni asupra calității
semnalului recepționat se demonstrează capacitatea unui receptor GNSS de a furniza datele
necesare pentru dezvoltarea unui model de predicție ionosferică.
Rezultatele măsurătorilor TEC susțin ideea utilizării NovAtel GPStation‐6 ȋn vederea
dezvoltării unui model de propagare ionosferică pentru transmisii în gama HF în situații de
urgență pe teritoriul României.

Cadrul de realizare a contribuţiilor pentru direcţia de cercetare
Contribuţiile şi activităţile de cercetare la nivelul direcţiei de cercetare D4 s‐au concretizat ȋn
cadrul proiectului de cercetare:


Predicţii de propagare ionosferică şi comunicaţii de bandă largă folosind senzori SDR
în gama HF pentru suportul informaţional în situaţii de urgenţă pe teritoriul
României (SIRIUS). Cod proiect: PN‐II‐PT‐PCCA‐2013‐4‐0627. Rol: Membru proiect
(cercetător post‐doctoral). Consorţiul proiectului: AFT “Nicolae Bălcescu”
(coordonator), UPT (partener), UTC‐N (partener). Valoarea proiectului: 1.250.000 LEI.
Finanţator: PN‐II UEFISCDI. Intervalul de derulare al proiectului: 2014 ‐2017.

Pentru o poziţionare mai clară a cadrului de cercetare ȋn spectrul direcţiilor de
cercetare post‐doctorale, ȋn Tabelul D4.1 sunt individualizate contribuţiile şi activităţile de
cercetare pentru direcţia de cercetare Contribuţii la dezvoltarea unor tehnici de sondare
ionosferică pe baza parametrului TEC.
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Tabelul D4.1 Tabel sintetic cu principalele contribuţii şi activităţi de cercetare pentru cele
patru direcţii de cercetare post‐doctorale (D1 ÷ D4) şi cadrul de realizare al acestora.
Individualizarea contribuţiilor şi activităţilor de cercetare pentru direcţia de cercetare D4.
DIRECȚII DE CERCETARE POST‐DOCTORALE
D1: MECANISME CU
SUPORT QoS ÎN REȚELE CU
ACCE RADIO

D2: COMUNICAȚII
RADIO INTRA‐
SATELITARE UWB

D3: SISTEME CU ACCES
RADIO PE BAZĂ DE
SENZORI

D4: SONDAREA
IONOSFERICĂ PE BAZĂ
DE MĂSURĂTORI TEC

(2009 – 2016)

TEZĂ ABILITARE

CONTRIBUȚII SI ACTIVITĂȚI DE CERCETARE
C1.1 MECANISM QoS BAZAT
2.1 DEZVOLTARE ȘI
PE PROFILE
TESTARE MODUL RADIO
(I‐NAME‐QP)
UWB

3.1 PROIECTAREA ȘI
TESTAREA SISTEMULUI PE
BAZĂ DE SENZORI RADIO
PENTRU MONITORIZAREA
SUBSTANȚELOR CHIMICE

4.1 REALIZAREA
PLATFORMEI
SATELITARE

C1.2 MECANISM QoS BAZAT
2.2 INTERFAȚARE
PE ÎNVĂȚARE AUTOMATĂ ȘI MODUL RADIO UWB CU
PROCESARE ÎN CLOUD
OBC ȘI INSTRUMENTE

3.2 PROIECTAREA
SISTEMULUI PE BAZĂ DE
SENZORI RADIO PENTRU
MONITORIZAREA
SCURGERILOR DE PETROL

4.2 MĂSURĂTORI ȘI
EVALUĂRI TEC

CADRUL DE REALIZARE (PROIECTE DE CERCETARE)
WiSAT
WiSAT‐2

SIM‐SCP
ISSN

SIRIUS

DIRECȚII DE CERCETARE DOCTORALE
(2003 – 2009)

TEZĂ DOCTORAT

PD
4D‐POSTDOC

MECANISME QoS INTRA‐DOMENIU

MECANISME QoS INTER‐DOMENIU

CONTRIBUȚII ȘI ACTIVITĂȚI DE CERCETARE
EVALUAREA MECANISMELOR QoS ÎN SISTEME CU
ACCES RADIO

IMPLEMENTAREA UNOR MECANISME QoS PE BAZĂ
DE PROFILE (I‐NAME) ȘI AGENȚI MOBILI

Specificul propagării ionosferice
Ionosfera este compusă din trei straturi distincte D, E şi F, de la cel mai de jos până la cel
superior. Propagarea undelor radio prin straturile ionosferei este determinată de gradul
diferit de ionizare al straturilor ionosferice, conţinutul variabil de electroni producând refracţii
şi reflexii multiple ale undelor radio. Aşa cum este prezentat în [1], scintilaţia reprezintă
fenomenul de variaţie în fază sau în amplitudine a semnalelor radio ca urmare a traversării
straturilor ionosferice. Acest fenomen apare atunci când undele radio traversează regiuni
ionosferice având diferite densităţi de electroni. Aceste variaţii produc fluctuaţii pe scară
redusă a indicelui de refracţie şi generează fenomenul de scintilaţie al undei plane ca urmare
a modificării fazei semnalului. Pe măsură ce semnalul radio se propagă prin medii având
densităţi diferite, fenomenul de scintilaţie în fază şi în amplitudine apare ca urmare a
interferenţei dintre semnalele refractate.
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Stratul F, cosiderat regiunea cea mai înaltă a ionosferei este în împărţit în două straturi
distincte F1 (inferior) şi F2 (superior). Prezenţa sau absenţa acestor straturi ionosferice cât şi
distanţa lor faţă de Pământ variază cu poziţia Soarelui. La amiază, radiaţia ionosferei este
maximă, iar noaptea este minimă. În absenţa radierii, multe din particulele ce au fost ionizate
se recombină. Intervalul de timp dintre condiţiile ce favorizează acest fenomen determină
poziţia şi numărul straturilor ionizate. Schimbările din ionosferă şi numărul straturilor
prezente este extrem de dificil de determinat, poziţia Soarelui modificându‐se ziua, noaptea şi
anual.
Stratul F1, aflat la altitudini cuprinse între 150 si 200 km, este mai pronunțat pe timpul
lunilor de vară și în timpul perioadelor cu activitate solară ridicată. Stratul F2, cel mai înalt
strat la ionosferei, este situat la altitudini cuprinse între 250 si 400 km. Acest strat are în
general cea mai mare densitate de electroni și atinge gradul maxim de ionizare la amiază.
Stratul ionosferic F2 joacă rolul cel mai important în comunicațiile radio HF, altitudinea
maximă de reflexie obținându‐se atunci când reflexia undei are loc în acest strat. Regiunea F2
este cea mai importantă regiune pentru propagarea radio HF deoarece:
1) este prezentă 24 de ore pe zi;
2) reflectă cele mai înalte frecvențe din gama HF;
3) altitudinea sa ridicată permite cele mai lungi căi de comunicare.
Gradul de ionizare în aceste straturi este ridicat şi variază de‐a lungul unei zile. La
amiază, atmosfera este în punctul cel mai apropiat de soare, gradul de ionizare fiind maxim.
Cum atmosfera este foarte rarefiată la această altitudine, recombinările ionice sunt foarte
lente după apusul soarelui, în consecinţă menţinându‐se un strat ionizat permanent [2‐6].
Straturile ionosferei sunt diferite pe durata zilei și a nopții și se comportă ca niște oglinzi care
reflectă sau refractă unda în funcție de frecvență.
Odată ajunse în ionosferă, undele sunt refractate înapoi pe Pământ datorită
interacțiunii lor cu electronii liberi ai ionosferei. La propagarea prin ionosferă, undele scurte
suferă o absorbţie relativ mică, care se micşorează odată cu creşterea frecvenţei. Undele
electromagnetice vor fi refractate la trecerea prin zone cu gradienți de ionizare semnificativi
datorită variației densității electronilor cu înălțimea în ionosferă. Gradul de refracţie al
undelor în straturile ionosferei depinde în special de trei factori: gradul de ionizare al
stratului, frecvenţa undei radio şi unghiul sub care unda intră în acel strat [7].
Ionizarea în stratul D este scăzută deoarece este cel mai de jos strat al ionosferei.
Acest strat are proprietatea de a refracta semnalele de frecvenţe joase. Frecvenţele înalte
străbat acest strat, fiind atenuate. La apusul soarelui, stratul D dispare datorită recombinării
rapide a ionilor. Rata recombinării ionice în stratul E este mult mai rapidă după apusul
soarelui, în timpul nopţii stratul aproape dispare. Acest strat are proprietatea de a refracta
semnale de până la 20 [MHz].
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Unghiul de radiație și unghiul de incidență sunt doi termeni importanți în propagarea
undei spațiale. Unghiul de radiație este definit ca unghiul la care unda radio părăsește antena
de transmisie. Unghiul de incidență, cunoscut ca și unghiul la care unda radio intră în
ionosferă, este determinat de lungimea de undă și de tipul antenei de transmisie. În cazul în
care, unghiul la care unda străpunge stratul este aproape vertical, acea undă nu poate fi
refractată către Pământ și odată cu trecerea prin strat aceasta se pierde.
Propagarea undelor scurte este caracterizată de existența unei zone de tăcere (skip
zone). Zona „moartă” este cunoscută ca și regiunea dintre emițător și locul în care unda
spațială este inițial întoarsă pe Pământ, unde nici un semnal nu poate fi recepționat. De
îndată ce semnalul radio transmis începe să pătrundă ionosfera, acesta este împarțit în două
componente caracteristice datorită câmpului magnetic al Pământului: unda ordinară (O) și
unda extraordinară (X). Caracteristicile ȋn continuă schimbare ale ionosferei, inclusiv
schimbările zilnice și sezoniere ale straturilor, dau naștere unui domeniu de frecvențe, definit
de frecvența maximă utilizabilă (MUF) și frecvența minimă utilizabilă (LUF).
Ionosfera variază cu ciclul solar, exploziile solare, anotimpurile și pe parcursul oricărei
zile și, prin urmare, aceasta nu este un mediu stabil, care permite utilizarea aceleiași frecvențe
pe parcursul întregului an, sau de‐a lungul unei zile. Comunicațiile HF sunt afectate de
schimbările periodice prin care Soarele trece, cum ar fi creșterea și scăderea periodică în
activitate.
Ionizarea în stratul D este scăzută deoarece este cel mai de jos strat al ionosferei.
Acest strat are proprietatea de a refracta semnalele de frecvenţe joase. Frecvenţele înalte
străbat acest strat, fiind atenuate. La apusul soarelui, stratul D dispare datorită recombinării
rapide a ionilor. Rata recombinării ionice în stratul E este mult mai rapidă după apusul
soarelui, în timpul nopţii stratul aproape dispare. Acest strat are proprietatea de a refracta
semnale de până la 20 [MHz].
Alegerea frecvenței de operare este critică pentru asigurarea transmisiei radio
deoarece peste un anumit prag stratul F2 al ionosferei nu mai reflectă undele radio, în timp ce
stratul D poate provoca absorbția undei dacă frecvența este prea mică. Deoarece compoziția
ionosferei este variabilă, fiind dependentă de activitatea solară, frecvența optimă de
transmisie variază și ea, intervalul 1.8MHz ‐ 10MHz fiind cel pentru care se pot asigura
transmisii NVIS (Near Vertical Incidence Skywave). Astfel, determinarea comportamentului
ionosferei și dezvoltarea unui model de predicție sunt necesare pentru a furniza suportul
informațional necesar unor transmisii HF în cazul unor situații de urgență.
În concluzie, conţinutul de electroni al ionosferei (TEC) sau densitatea de electroni este
deosebit de importantă în comunicaţiile din banda HF deoarece influenţează în mod
determinant propagarea undelor radio. Astfel, estimarea cât mai exactă a parametrului TEC
poate fi folosită în vederea corectării erorilor introduse de straturile ionosferice şi modelării
canalului radio pentru asigurarea unei transmisii radio de bună calitate.
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Straturile ionosferice şi semnalele radio recepţionate de la sistemele de
navigaţie GNSS
GPS este un sistem de navigație bazat pe sateliți folosit pentru managementul locației şi al
timpului ȋn orice condiții meteo, indiferent de locația receptorului, la nivelul solului sau ȋn
apropierea acestuia dacă există o cale vizibilă pentru patru sau mai mulți sateliți. Sistemul
este folosit pentru aplicații militare, civile şi comerciale pentru utilizatorii de pe tot globul.
Sistemul GPS este sub administrarea guvernului SUA şi este considerat o resursă
disponibilă tuturor utilizatorilor. Tot administrația SUA se ocupă şi de îmbunătățirea şi
modernizarea sistemului precum şi de limitările impuse de posibilele amenințări de
securitate. O utilizare tot mai intensă a sistemului GPS este ȋn direcţia caracterizării
atmosferei, devenind o sursă puternică şi inepuizabilă de măsurători. Această abordare este
susținută de acoperirea instantanee a sistemului pe toată suprafața globului, de funcționarea
continuă şi de acuratețea datelor, dar şi de achiziția acestora ȋn timp real.
În perioada recentă s‐au dezvoltat o serie de echipamente profesionale (de ex.,
NovAtel GPStation‐6) capabile să măsoare diferiți parametri ai atmosferei, ȋn general
echipamente care măsoară valori ale conţinutului total de electroni (TEC) cu diferite grade de
acurateţe şi costuri de achiziţie. Dezavantajul acestor echipamente GPS este faptul că pot fi
utilizate doar ȋn măsurători ce determină comportarea ionosferei şi de a prezice diferite
fenomene legate de comportamentul ionosferei, utilizarea ȋn alte scopuri fiind limitată. Astfel,
pe baza măsurătorilor realizate cu aceste echipamente se poate determina comportamentul
stratului ionosferic și al surselor ce produc turbulenţe la nivelul ionosferei şi se pot prezice
diferite fenomene precum furtunile solare.

Caracterizarea parametrului TEC
Specificul conţinutului de electroni al ionosferei (TEC) este acela de a caracteriza comportarea
ionosferei prin faptul că introduce o anumită întârziere de grup a unei unde electromagnetice
prin comparație cu aceleași condiții de propagare ȋn vid. Această întârziere de grup este strâns
legată de numărul total al electronilor întâlniți de unda radio pe traseul de propagare. Prin
urmare, această caracteristică oferă posibitatea modelării propagării undelor
electromagnetice la nivelul straturilor ionosferei ȋn raport cu parametrul TEC.
Metoda clasică de studiu a parametrului TEC implică folosirea sondelor ionosferice
(ionosonde), o metodă costisitoare care este înlocuită ȋn prezent de folosirea semnalelor GPS.
Studiul propagării ionosferice pe baza semnalelor GPS are avantajul preciziei şi al
ușurinței de estimare a comportării undelor electromagnetice peste o zonă restrânsă sau
extinsă a ionosferei la intervale de ore, zile sau ani. Astfel se pot dezvolta modele de referinţă
ionosferice (de ex., modelul IRI, International Reference Ionosphere) cu scopul de a crea
predicții asupra comportamentului ionosferei din care se pot deriva ulterior modele de canal.
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1016 electroni /m2 = 1 TEC unit (TTECU)
Parametrul ionosferic TEC este caracterizat prin
n observarea întârzieerilor fazeii
pţionat de la
l sistemul satelitar plasat deasupra stratulu
ui ionosferic. Impactull
semnaalului recep
fenom
menului de ionizare al ionosferei afectează semnalele radio în beenzile de frecvenţă dee
ordinu
ul GHz, în special fiiind afectatte comuniccaţiile satellitare şi sisstemele dee navigaţiee
(sistem
mele bazatee pe semnaale GPS). Fe
enomenul de
d scintilaţiee afectează atât raporttul semnal‐‐
zgomo
ot (SNR) prin variaţiile de amplitudine alee semnalullui GPS reccepţionat, cât şi fazaa
semnaalelor măsu
urate. Aten
nuarea puteerii semnalului recepţţionat penttru semnaleele GPS cee
traverrsează substtratul ionossferic F2 estte mai micăă cu aproxim
mativ 6dB deecât pentru
u semnalelee
GPS cee traversează substratul ionosferic F1. Astfel, cum recep
ptoarele GP
PS procesează semnalee
ce traaversează sttratul F2, se înţelege faptul că nivelul
n
SNR al semnalu
ului GPS măăsurat estee
extrem
m de perturrbat [9].

Instalarea rece
eptorului NovAtel GPStation
G
n‐6 la nivelul platforrmei satellitare
UTC‐N
În ved
derea moniitorizării propagării ionosferice pentru
p
dezvvoltarea unui model de predicțiee
coresp
punzător, echipa UTC‐N a achizițio
onat ȋn cadrul proiectu
ului SIRIUS [sirius] un echipament
e
t
professional, NovA
Atel GPStation‐6, capabil să deterrmine scintilația ionosfferică și con
nținutul TEC
C
pe bazza semnalelor recepțio
onate de la sistemele globale
g
de navigație
n
prrin satelit GNSS. Figuraa
D4.1 iilustrează cele
c
două componente
c
e hard ale NovAtel GP
PStation‐6: receptorul (stânga) șii
antena GPS‐702‐GG (PinwheeelTM) cu dublă
d
frecveență pentru semnalele GPS L1/L2 (dreapta).
(

eptorul GNSS GPStatio
on‐6 ȋn stân
nga și ante
ena externăă ȋn dreaptaa (© 2016,,
Figuraa D4.1 Rece
Pastraav, A., Puscchita, E., Palade,
P
T., GPStation‐6
6 Employm
ment for GN
NSS TEC Monitoringin
M
n
SIRIUSS Project, ISSETC 2016)
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Recceptorul co
ombină un oscilator cu zgomot de fază red
dus capabil să genereeze un
semnal dee referință de 10MHz și un receptor OEM6
628 în cadrul unei carrcase robusste [9].
Receptorul OEM628 cu
c 120 de canale
c
perm
mite realizarrea de măsu
urători pe multiple
m
freccvențe
necesar pen
ntru processarea semnalelor provvenite de laa toate
și constelaații, oferind suportul n
sistemele G
GNSS. Versiunea achizziționată de
e UTC‐N poaate procesaa doar semn
nalele L1‐C//A, L2‐
P(Y) de laa constelația GPS, darr poate fi îmbunătățită prin adăugarea de
e extensii pentru
procesareaa semnalelor GLONASSS (L1, L2), Galileo (E1, E5a, E5b, AltBO
OC, SBAS,L1
1, L5),
COMPASS,, sau QZSS.
No
ovAtel GPSttation‐6 peermite monitorizarea locală a efectelor ionosferei asupra
a
semnalelor GNSS. Receptorul poate furn
niza date directe
d
sau
u prin extrragerea treendului
d data) la in
ntervale de 1 secundă, măsurătorri de aplitud
dine și fază cu o frecveență de
(detrended
50Hz și măăsurători TEC cu frecvvența de 1H
Hz. Mai mu
ult, echipam
mentul gene
erează messaje cu
informații și calcule referitoaree la semnaalele recepționate. Sttatisticile in
nclud azimu
utul și
mnal/zgomo
ot, timpul de
d cuplare, divergențaa cod‐purtăătoare,
elevația saatelitului, raaportul sem
scintilația d
de amplitud
dine (indicele S4), scintilația de fazză (indicele σφ) și TEC.
Asttfel de măssurători po
ot fi utile în
î realizarea unor apllicații precu
um: monito
orizare
ionosfericăă în timp‐reeal în vedeerea raporttării perturbațiilor intrroduse de ionosferă asupra
a
integrității semnalulu
ui, mapareaa locală a ionosferei pentru a furniza co
orecțiile necesare
T
scintilaație) pentru
u utilizatoriii GNSS, stud
diul comportamentului zilnic și seezonier
(întârzieri TEC,
al ionosferrei pentru cercetare știiințifică și co
olectare dee date. Astfe
el, receptorul poate fi utilizat
u
pentru a m
monitoriza efectul
e
ionosferei asuprra semnalellor GNSS [Pas16].
În anul
a
2015, ȋn cadrul proiectului
p
SIRUS parttenerul UTC
C‐N a construit o plattformă
pentru insstalarea ech
hipamentelor necesaree recepției semnalelo
or provenite
e de la sisttemele
GNSS. Aceaasta se poate observa în Figura D4
4.2.

Figura D4.2 Platforma UTC‐N pee care estee instalat reeceptorul NovAtel
N
GPSStation‐6 deestinat
mnalele provvenite de laa sistemele GNSS (© 2015, Palade
e, T., Puschita, E.,
măsurătorilor de sem
p baza recepţiei semn
nalelor
Pastrav, A.., Raport ştiinţific I ‐ Estimarea deensităţii de electroni pe
sistemele de
d navigaţiee globală GN
NSS).
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Platformaa satelitară ce include receptorul NovAtel GP
PStation‐6 este localizzată în Cluj‐‐
orge Barițiu, nr. 26‐2
28, pe acop
perișul uneei clădiri de
e patru etaaje. Pozițiaa
Napocca, str. Geo
platfo
ormei asigurră vizibilitatea directă necesară
n
peentru recepționarea semnalelor dee la satelițiii
aflați deasupra orizontului. După cum se
s poate ob
bserva în Figgura D4.3, antena
a
GPS‐702‐GG cu
u
bust pe plattforma dedicată, asigu
urându‐se o
dublă frecvență a fost montată pe un suport rob
operare corectă.

ului şi antena receptorului NovAttel GPStatio
on‐6 (© 2016, Palade,,
Figuraa D4.3 Indiccarea pilonu
T., Pu
uschita, E., Pastrav, A.,
A Raport ştiinţific II ‐ Monitorrizarea pro
opagării ion
nosferice șii
măsurrarea conțin
nutului totaal de electro
oni (TEC) cu ajutorul receptorului GNSS
G
GPStaation‐6).
Un cablu RF de 70m
m, având co
onectori TN
NC la ambe
ele capete, conecteazăă antena laa
00) asigurăă
recepttorul GNSSS. Calitatea superioarăă a cabluluii coaxial uttilizat (Andrew CNT‐40
reflexii minime șii o atenuaree cât mai mică a semnaalului.

Măsu
urarea con
nținutuluii TEC și mo
onitorizarrea ionosfferei utilizzând recep
ptorul
GPStation‐6
Recep
ptorul este conectat
c
la un computter prin inteermediul un
nui cablu DB
B9‐USB furn
nizat în kitull
de insstalare. Calcculatorul uttilizat pentrru controlul receptoru
ului dispune
e de un pro
ocesor Intell
Core i5‐4460 la 3.2GHz, 8GB
B RAM și folosește Windows 7 ca sistem
s
de operare.
utorul utilittarului NovvAtel ConneectTM (vezii
Comunicaarea cu recceptorul se face cu aju
n
Figuraa D4.4) ce permite uttilizatoruluii să operezze receptorrul și să acchiziționezee date prin
interm
mediul come
enzilor de operare
o
și în
nregistrare date.
d
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Figura D4.4 Interfața grafică NovAtel Conn
nect (© 201
16, Palade, T., Puschita, E., Pastrrav, A.,
M
ea propagăării ionosferrice și măsurarea conținutului to
otal de
Raport ştiiinţific II ‐ Monitorizare
electroni (TTEC) cu ajuttorul recepttorului GNSSS GPStation
n‐6)
Dattele proven
nite de la semnalele GNSS
G
sunt salvate
s
în fișiere
f
specifice .gps ce sunt
procesate ulterior pen
ntru a fi furnizate utilizzatorului înttr‐un formaat accesibil (.csv).
(
Rutin
nele de
procesare a fișierelor .gps și extrragere a dattelor esențiale sunt furrnizate alături de codul sursă
scris în C+++.
Inteerfața graficcă NovAtel Connect prrezintă datee în timp real achizițion
nate de la sateliții
s
vizibili. Figgura D4.5 ilustrează câteva
c
din datele
d
ce pot
p fi vizuaalizate grafiic: constelaația de
sateliți viziibili, raportul C/N pen
ntru semnalele GNSS recepționate
r
e, diluția preciziei (verrticală,
orizontală,, de timp, de
d poziție, geometricăă), poziția receptorului (latitudinee 46.772921
176°N,
longitudinee 23.585360
060°E, altitu
udine de 36
65.054m).

115

Teză dee abilitare

Realizăr ile ştiinţifice

Figuraa D4.5 Consstelația de sateliți viziibili ȋn stân
nga şi raporrtul C/N pe
entru semnalele GNSSS
recepțționate ȋn dreapta
d
afişşate la nivelul NovAtel ConnectTM
M (© 2016,, Pastrav, A., Puschita,,
E., Pallade, T., GPStation‐6 Em
mploymentt for GNSS TEC
T Monitoringin SIRIU
US Project, ISETC 2016)
Într‐o pe
erioadă de 24 de ore
o
receptorul GNSS instalat pe platforma UTC‐N
N
3 de sateliți GPS. Figgura D4.6 ilustrează traiectoriile
t
e
recepțționează seemnale de la 31 din 32
acesto
or sateliți pe parcursul unei zile. Se
S poate ob
bserva cum majoritateaa acestora se
s regăsescc
în partea sudică.

ectoriile sateeliților GPS urmăriți dee receptoru
ul NovAtel GPStation‐6
G
instalat pee
Figuraa D4.6 Traie
platfo
orma UTC‐N
N (© 2016,, Pastrav, A.,
A Puschitta, E., Palade, T., Ion
nospheric Propagation
P
n
Monittoring and TEC Meassurements Using GPSStation‐6 GNSS
G
Receivver", propu
usă pentru
u
conferința EuCAP
P2017).
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Calibrarea receptorului NovAtel GPStation‐6
La propagarea prin ionosferă, întârzierea semnalului este dependentă de numărul de
electroni liberi aflați pe linia de vizibilitate directă între receptorul GNSS și satelit.
Interacțiunea cu aceștia afectează în mod diferit măsurătorile de cod și purtătoare ale
semnalelor GNSS deoarece viteza de fază crește, în timp ce viteza de grup scade. Valoarea TEC
determinată de receptorul GNSS este proporțională cu întârzierea ionosferică pentru cele
două frecvențe considerate (L1 și L2) de determinare a pseudo‐distanței, dar fazele
semnalelor RF de sincronizare în cod sunt afectate diferit de perturbații provocate de
hardware‐ul satelitului.
Perturbațiile DCB (Differential Code Bias) sunt specifice fiecărui satelit și variază în
perioada de funcționare a satelitului. Pentru a se asigura realizarea unor campanii corecte de
măsurători, întârzierile și erorile instrumentelor trebuie diminuate sau eliminate. Prin urmare,
este nevoie de o etapă de calibrare a receptorului GNSS. Calibrarea GPStation‐6 se poate
realiza astfel [10]:
1) se înregistrează date privind conținutul total de electroni (TEC) pentru o
perioadă de minim trei zile;
2) se analizează datele achiziționate și se determină perioada optimă de calibrare
ca fiind perioada din zi cu activitate ionosferică minimă;
3) se aplică setul corespunzător de valori DCB. Seturi de 32 de valori de corecție
DCB pentru C1P1 C2P2 pentru sateliții din constelația GPS sunt raportate lunar
de către Centre for Orbit Determination in Europe (CODE) [11];
4) se utilizează comanda de calibrare a GPStation‐6 pentru îndepărtarea
perturbațiilor din măsurătorile GPS.

Variația TEC ilustrează caracterul variabil al ionosferei, influențat de activitatea solară.
Astfel, se poate observa un minim înainte de răsăritul soarelui și o creștere graduală până la
atingerea maximului în cursul după‐amiezii, urmat de o descreștere graduală până la un nou
minin înainte de răsăritul soarelui.
În Figura D4.7 este prezentată variaţia parametrului TEC ȋn intervalul 19 ‐ 22 Ianuarie
2016 cu indicarea semnalelor GPS de la sateliţii PRN2, PRN 5, PRN 8, PRN 9 şi PRN10. Analiza
per‐satelit a graficelor din Figura D4.7 arată că valoarea TEC variază odată cu distanța dintre
satelit și receptorul GPS. De asemenea, este ilustrat faptul că acoperirea este asigurată de mai
mulți sateliți pe parcursul unei zile.
Înaintea procesului de calibrare, echipamentul este încă afectat de erori, estimând
greșit valoarea conținutului de electroni prin indicarea unor valori negative. Odată cu
încheierea procedurii de calibrare și reducerea perturbațiilor introduse de echipamente astfel
de erori sunt eliminate.
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Figuraa D4.7 Variaţia parametrului TEC
C ȋn intervalul 19 ‐ 22 Ianuarie 2016
2
folosin
nd NovaTell
GPStaation‐6 cu in
ndicarea sem
mnalelor GP
PS de la sateeliţii PRN2, PRN 5, PRN
N 8, PRN 9 şi PRN10
Variația TEC
T din timpul achizițieei de date în
î procesul de calibrare (1) este ilustrată în
n
Figuraa D4.8 (stân
nga), pentru
u perioada 11
1 Septemb
brie ora 00:00 (TOW 0ss) ‐ 13 Septtembrie oraa
07:33 (TOW 2000
000s), repreezentând daatele de la cei
c 31 de sateliți vizibilii.

măsurată cu
u NovAtel GPStation-6
G
6 înainte de
e calibrare ȋn
ȋ stânga șii
Figuraa D4.8 Variiația TEC m
după calibrare ȋn
ȋ dreapta (© 2016, Pastrav, A., Puschitta, E., Pallade, T., GPStation‐6
G
6
Emplo
oyment for GNSS TEC Monitoringi
M
oject, ISETC
C 2016).
n SIRIUS Pro

4.8 (dreaptaa) prezintă variația TEC
C după calibrarea receeptorului GPStation‐6,
G
,
Figura D4
pentru
u o perioadă de apro
oximativ 48
8 de ore. Se poate observa
o
cum numărul de valorii
negative a fost redus conssiderabil, ce
eea ce indiică o îmbunătățire a calității măăsurătorilorr
uate cu receeptorul GNSSS.
efectu
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Determinarea TEC pe baza măsurătorilor realizate cu receptorul NovAtel
GPStation‐6
Receptorul GPStation‐6 determină valoarea TEC pe baza întârzierii ionosferice dintre
frecvențele de interes. Considerând L1 ca frecvență primară, TEC se calculează cu relaţia:
TECx = Coef(γx) [PRLx ‐ PRL1]
unde:
Coef(γ) = Kmeter/TEC /(1‐γ) TECU/metru,
γ = (fL1/fx)2, unde fL1 este frecvența L1 și fx este frecvența semnalului secundar,
PRLx este pseudo‐distanța pentru semnalul secundar, exprimată în metri,
PRL1 este pseudo‐distanța pentru semnalul primar, exprimată în metri,
Kmeter/TEC = (1/0.163) TECU/metru la frecvența L1.

Măsurarea conținutului total de electroni și monitorizarea ionosferei
NovAtel GPStation‐6 furnizează date cu privire la amplitudinea și faza semnalului purtător,
precum și măsurători TEC pentru frecvențele L1/L2 care oferă informații importante privind
propagarea undelor radio prin ionosferă.
Pentru înregistrarea acestor date se utilizează diverse comenzi [9]: ISMRAWOBS
permite înregistrarea datelor nefiltrate de fază și amplitudine pentru fiecare canal pe care se
recepționează un semnal GNSS. Aceste măsurători se realizează cu o frecvență de 50Hz.
ISMRAWTEC furnizează în fiecare secundă măsurători TEC pentru toate combinațiile de
frecvențe posibile.
În cazul semnalului GNSS recepționat, se utilizează constelația GPS cu L1 ca frecvență
principală și L2 ca frecvență secundară. ISMREDOBS furnizează măsurători de fază și
amplitudine la intervale reduse de 60 de secunde, prin extragerea trendului. Acestea, alături
de divergența cod/purtătoare sunt utilizate pentru determinarea scintilației în amplitudine
(S4). ISMREDTEC pune la dispoziție măsurători reduse de TEC pentru intervale de 60 de
secunde. ISMDETOBS indică date cu privire la amplitudinea și faza purtătoarei după aplicarea
unui filtru de extragere a trendului.
Figura D4.9 prezintă variația mai multor parametri pentru măsurători făcute asupra
semnalelor GNSS provenite de la 7 sateliți (PRN01, PRN02, PRN03, PRN05, PRN15, PRN21 și
PRN30), pentru 5 zile în perioada 27 Septembrie ‐ 1 Octombrie 2016.
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Figuraa D4.9 Rezultatele monitorizării ionosferei folosind NovaTel
N
GP
PStation‐6: TEC, C/N0
0
pentru
u semnalul primar, C/N
N0 pentru semnalul
s
seecundar, divvergența co
od/purtătoare (CMC) șii
indiceele de scintilație (S4) (©
( 2016, Paalade, T., Puschita,
P
E., Pastrav, A.,
A Raport ştiinţific
ş
II ‐
Monittorizarea prropagării io
onosferice și
ș măsurareea conținuttului total de electron
ni (TEC) cu
u
ajutorrul receptorrului GNSS GPStation‐6
G
6).
Toate aceeste rezultaate ilustreaază efectul compozițieei ionosfere
ei (evaluatăă prin TEC))
r
C/N
N0, divergeența cod/pu
urtătoare șii
asupraa calității semnalelor GNSS (evaluată prin raportul
indiceele de scinttilație). Prin
n urmare, ȋn
ȋ vederea monitorizăării ionosferice, recepttorul GNSSS
NovaTTel GPStation‐6 perm
mite analiza compoziiției atmossferice prin
n analiza semnalelorr
recepțționate de la
l sistemelee de poziționare globală şi extrageerea parameetrului TEC [Pas17].
Măsurăto
orile TEC arată compo
ortamentul diurn al ionosferei și indică o acoperiree
c
ce asigură un vo
olum de daate suficien
nt de maree
permaanentă oferită de sateeliții GPS, ceea
pentru
u a realiza un studiu
u cuprinzăto
or al ionossferei. Paraametrul TEC
C determin
nă calitateaa
conexxiunilor GPSS şi a calităţţii comunicaaţiilor radio
o ce traverssează stratu
urile ionosfeerei. Astfel,,
determ
minarea deensităţii dee electroni din straturrile ionosfeerei (param
metrul TEC) este utilăă
corecttării erorilo
or introdusee de straturrile atmosfeerice şi mod
delării canaalului radio. Mai mult,,
prin ilustrarea efectului
e
deensității dee electroni asupra callității semn
nalului receepționat see
c
unui rece
eptor GNSSS de a furniza datele necesaare pentru
u
demonstrează capacitatea
oltarea unui model de predicție
p
ion
nosferică.
dezvo
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În concluzie, analiza măsurătorilor TEC susține ideea utilizării NovAtel GPStation‐6 ȋn
vederea dezvoltării unui model de propagare ionosferică pentru transmisii în gama HF în
situații de urgență pe teritoriul României. Totodată, cunoaşterea comportamentului stratului
ionosferic prin caracterizarea parametrică TEC garantează un nivel de calitate al serviciilor ȋn
banda HF.

Sinteza contribuţiilor şi activităţilor ştiinţifice pentru direcţia de cercetare D4
Contribuţiile şi activităţile ştiinţifice post‐doctorale pentru direcţia de cercetare D4 pot fi
sintetizate astfel:












Participarea ȋn cadrul echipei proiectului la realizarea unei platforme dedicată instalării
receptorului GPS de tip NovAtel GPStation‐6 (C4.1) ce facilitează măsurători ale
semnalelor provenite de la sistemele de navigaţie globală (GNSS) pe platforma de
comunicaţii satelitare a Colectivului de Comunicaţii Radio şi Celulare, Departamentul
de Comunicaţii, Universitatea Tehnică din Cluj‐Napoca [rap.1‐sirius].
Instalarea, calibrarea şi operarea echipamentului NovAtel GPStation‐6 (C4.1) prin
înregistrarea și procesarea datelor provenite de la semnalele GNSS recepționate la
nivelul platformei satelitare [Pas17], [Pas16].
Monitorizarea propagării ionosferice şi realizarea măsurătorilor TEC pe baza
semnalelor GPS recepţionate şi procesate cu ajutorul receptorului GISTM (GNSS
Ionospheric Scintillation and TEC Monitor) NovAtel GPStation‐6 (C4.2) de la nivelul
platformei satelitare a Colectivului de Comunicaţii Radio şi Celulare din Universitatea
Tehnică din Cluj‐Napoca [rap.2‐sirius], [Pas17], [Pas16].
Extragerea datelor cu privire la compoziția ionosferei (de ex., măsurarea conținutului
total de electroni) pe baza evaluării TEC din rezultatele obţinute ȋn campania de
măsurători (C4.2) [rap.2‐sirius], [Mur15], [Pos15], [Pas17], [Pas16].
Sintetizarea cercetărilor prin publicarea unui număr de 4 articole ştiinţifice ȋn care au
fost incluse principalele rezultate ȋn cadrul proiectului de cercetare SIRIUS: [Pas17],
[Pas16], [Mur15], [Pos15].
Participarea ȋn echipa proiectului la elaborarea a 2 rapoarte de cercetare ȋn cadrul
proiectului de cercetare SIRIUS: [rap.1‐sirius] [rap.2‐sirius].
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Pastrav, A., Puschita, E., Palade, T., Ionospheric Propagation Monitoring and
TEC Measurements Using GPStation‐6 GNSS Receiver", propusă pentru
conferința 11th European Conference on Antennas and Propagation
(EuCAP2017), 19‐24 martie 2017, Paris.
Pastrav, A., Puschita, E., Palade, T., GPStation‐6 Employment for GNSS TEC
Monitoringin SIRIUS Project, Timişoara, România, IEEE Catalog Number:
CFP1603L‐CDR, ISBN 978‐1‐5090‐3748‐4, 12th International Symposium on
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS (ISETC 2016), Oct 25‐26, 2016.
Indexare: Web of Science.
Muresan, O. A., Pastrav, A., Puschita, E., Palade, T., Ionospheric HF Channel
Modeling and End‐to‐End HF System Simulation", Ionospheric HF Channel
Modeling and End‐to‐End HF System Simulation, vol. 56, nr. 4/2015, Acta
Tehnica Napocensis ‐ Electronics and Telecommunications, pp. 26‐31.
Indexare: ProQuest, getCITED, GoogleScholar, IndexCopernicus.
Postiniuc, A., Pastrav, A., Puschita, E., Arsinte, R., Palade, T., “Determination of
the TEC Parameter based on GPS reveived Signals”, vol. 56, nr. 4/2015, Acta
Tehnica Napocensis ‐ Electronics and Telecommunications, pp. 32‐37.
Indexare: ProQuest, getCITED, GoogleScholar, IndexCopernicus.

Rapoarte / Livrabile ȋn cadrul proiectului de cercetare
[rap.1‐sirius] Palade, T., Puschita, E., Pastrav, A., Raport ştiinţific I ‐ Estimarea densităţii de
electroni pe baza recepţiei semnalelor sistemele de navigaţie globală (GNSS),
proiect SIRIUS, 23 Noiembrie 2015.
[rap.2‐sirius] Palade, T., Puschita, E., Pastrav, A., Raport ştiinţific II ‐ Monitorizarea propagării
ionosferice și măsurarea conținutului total de electroni (TEC) cu ajutorul
receptorului GNSS GPStation‐6, proiect PN‐II SIRIUS, 18 Noiembrie 2016.

Proiectul de cercetare
[sirius]

Predicţii de propagare ionosferică şi comunicaţii de bandă largă folosind
senzori SDR în gama HF pentru suportul informaţional în situaţii de urgenţă
pe teritoriul României (SIRIUS), PN‐II‐PT‐PCCA‐2013‐4‐0627. AFT “Nicolae
Bălcescu” (coordonator), UPT (partener), UTC‐N (partener). Valoarea
proiectului: 1.250.000 LEI. Finanţator: PN‐II UEFISCDI. Intervalul de derulare al
proiectului: 2014 ‐2017.
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Scurtă prezentare
Am urmat cursurile universitare, post‐universitare, doctorale şi post‐doctorale la Facultatea
de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică din Cluj‐
Napoca. Pe durata cursurilor post‐universitare, în anul universitar 2002 ‐ 2003, am fost invitat
de către domnul profesor Tudor Petru PALADE să mă alătur preocupărilor didactice şi de
cercetare ale colectivului de Radiocomunicaţii, din anul 2011 Laboratorul de Comunicaţii
Radio şi Celulare al Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii din Universitatea Tehnică din
Cluj‐Napoca.
În prezent ocup poziţia de Conferenţiar Universitar la Departamentul de Comunicaţii
al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Universitatea
Tehnică din Cluj‐Napoca şi am obţinut titlul de Doctor în anul 2009 cu teza Contribuţii la
implementarea calităţii serviciilor în reţelele de telecomunicaţii şi distincţia Cum Laude.
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Realizări academice şi profesionale
Aptitudinile pentru componenta didactică le‐am consolidat în anii studenţiei urmând cursurile
de Psihologie, Pedagogie, Metodologie şi Practică Pedagogică, aptitudini validate prin
Certificatul de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic.
Integrarea în Colectivul de Radiocomunicaţii m‐a ajutat să îmi exerses şi să îmi
perfecţionez continuu modul de învăţare şi de predare. Mi‐am început activitatea didactică pe
postul de Preparator Universitar în luna martie a anului universitar 2002 ‐ 2003.
Activităţile didactice în mediul universitar le‐am început cu orele de laborator la
disciplina Radiocomunicaţii Celulare, anul 5, secţia Comunicaţii, ingineri 5 ani. Încă din primul
an de activitate am contribuit la îmbunătăţirea structurii laboratorului prin revizuirea
completă a setului de lucrări existent şi prin introducerea a 2 lucrări noi. Conţinutul lucrărilor
de laborator pentru disciplina Radiocomunicaţii Celulare a fost dezvoltat treptat astfel că, în
toamna anului 2009, a fost publicat manualul de laborator Radiocomunicaţii celulare ‐
canalul radio – antene ‐ proiectarea sistemelor – Manual de laborator prin Editura U.T. Press
Cluj‐Napoca. Acest manual didactic adună experienţa acumulată în mod continuu de‐a lungul
celor 8 ani în care am pregătit activităţile de laborator desfăşurate la această disciplină şi nu
numai.
Activităţilor de laborator de la disciplina Radiocomunicaţii Celulare li s‐au adăugat
cele de la disciplina Antene şi Propagare, anul IV Comunicaţii, ingineri 5 ani. Începând cu anul
universitar 2003 ‐2004 şi până în anul universitar 2007‐2008, timp de 5 ani, am susţinut
activităţile de laborator la această disciplină, atât la direcţia cu predare în limba română cât şi
la cea în limba engleză. Contribuţia la alcătuirea materialului de laborator pentru disciplina
Antene şi Propagare a fost una deosebit de consistentă, pe parcursul celor 4 ani fiind
introduse 5 lucrări de laborator.
Din acelaşi an universitar 2003 ‐2004 şi până în anul universitar 2006‐2007, timp de 4
ani, am susţinut activităţi de laborator la disciplina Microunde. Contribuţiile la conţinutul unor
lucrări de laborator sunt reflectate în îndrumătoarele de laborator Microunde ‐ Aplicaţii.
Volumul I şi Microunde ‐ Aplicaţii. Volulul II: Măsurători, antene, sisteme.
Menţionez de asemenea aportul adus la consolidarea disciplinei Radiocomunicaţii. În
toţi aceşti ani am desfăşurat activităţi de proiect la această disciplină şi mi‐am adus
contribuţia la realizarea îndrumătorului de laborator Radiocomunicaţii: îndrumător de
laborator.
Începând cu anul universitar 2005 – 2006, prin concurs, am avansat pe postul didactic
de Asistent Universitar. În acelaşi an, Colectivul de Radiocomunicaţii a propus Catedrei de
Comunicaţii cursul de Sisteme Wireless pentru studenţii de la masterele de Telecomunicaţii
(TC) şi Sisteme Integrate cu Aplicaţii Speciale (SICAS). Pregătirea activităţilor de laborator
pentru această nouă disciplină mi‐a revenit în mod integral.
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Din anul universitar 2010 ‐ 2011 disciplina Sisteme Wireless a fost indicată ca
opţională şi pentru celelalte mastere organizate la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii
şi Tehnologia Informaţiei, la activităţile de laborator participând peste 60 de studenţi de la
masterele Tehnologii Multimedia (TM), Inginerie Electronică (IE) şi Circuite şi Sisteme
Integrate (CSI).
În anul universitar 2008 ‐ 2009 Colectivul de Radiocomunicaţii propune disciplina
Proiectarea Reţelelor Radio, disciplină obligatorie pentru studenţii masterului Sisteme
integrate de Comunicaţii cu Aplicaţii Speciale (SICAS) şi opţională la masterele
Telecomunicaţii (TC), respectiv Tehnologii Multimedia (TM). În cadrul acestei propuneri am
participat la realizarea materialului de curs, iar lucrările de laborator le‐am pregătit integral.
Elementul de bază l‐a constituit experienţa acumulată în cadrul cursurilor de formare
profesională Certified Wireless Networking Administrator (CWNA), urmat la Cluj‐Napoca, în
luna iulie 2007 şi Cisco Unified Wireless Networking (CUWN), urmat în Timonium, SUA, în
luna august 2008. Activităţile de laborator au vizat lucrul cu simulatorul de reţele QualNet.
Consolidarea activităţilor de laborator pentru această disciplină a fost dată şi de experienţa
acumulată la cursul de specialitate QualNet Developer & EXata Emulator Training, urmat în
Fulton, SUA, în luna iulie 2011.
Experienţa în lucrul cu simulatorul de reţele QualNet s‐a consolidat pe pacursul
realizării tezei de doctorat, librăriile radio specifice simulatorului (WLAN, WiMAX, UMTS, LTE,
Satelitar, Propagare Urbană) recomandându‐l ca şi instrument deosebit de potrivit pentru
această disciplină. De asemenea, infrastructura laboratorului a susţinut demonstrarea unor
aspecte analizate la curs şi laborator. Pe de altă parte, urmarea acestor cursuri de formare
profesională arată atât un interes de documentare permanent cât şi o dorinţa de a menţine
un contact permanent cu industria şi mediul economic.
Din anul universitar 2011 ‐ 2012, prin concurs, am avansat pe postul didactic de Şef de
lucrări. Pornind de la experienţa acumulată şi considerând contribuţia la consolidarea
disciplinelor existente şi la dezvoltarea unor noi discipline, mi‐a revenit responsabilitatea de a
pregăti cursul Radiocomunicaţii Celulare la anul 4 licenţă Tehnologii şi Sisteme de
Telecomunicaţii (TST), cursul Proiectarea Reţelelor Radio la anul 6 master SICAS şi opţional
pentru anul 5 master TC, respectiv cursul Sisteme de Comunicaţii Fixe şi Mobile la anul 3
licenţă Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic (IEDEEE).
În acest sens, am realizat 2 seturi noi de suport de curs pentru disciplinele
Radiocomunicaţii Celulare şi Proiectarea Reţelelor Radio şi am consolidat suportul de curs
pentru disciplina Sisteme de Comunicaţii Fixe şi Mobile. Pentru activităţile de laborator, la
aceste discipline, se utilizează simulatorul de reţele QualNet cu biblioteci dedicate
(achiziţionate din proiectul de cercetare post‐doctoral). Am realizat noi lucrări de laborator la
toate aceste discipline. În mod particular, pentru disciplina Proiectarea Reţelelor Radio, au
fost redactate şi realizate practic 14 lucrări de laborator în format blended learning în cadrul
proiect DidaTec/POSDRU.
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Din anul universitar 2014‐2015, prin concurs, am ocupat postul didactic de
Conferenţiar Universitar la Departamentul de Comunicaţii al Facultăţii de Electronică,
Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Universitatea Tehnică din Cluj‐Napoca.
Pentru o oferi o perspectivă completă asupra domeniului, la activităţile de curs la care
sunt titular (Radiocomunicaţii Celulare, Proiectarea Reţelelor Radio, Sisteme de Comunicaţii
Fixe şi mobile) au fost invitate diferite personalităţi: reprezentanţi ANCOM şi STS Cluj,
RDS&CDS sau Rohde&Schwarz România şi Austria, Alcatel‐Lucent Timişoara.
Colaborarea cu firma Rohde&Schwarz s‐a concertizat în susţinerea a 3 ediţii ale
seminarului Wireless Communications & Scope of the Art (2014‐2016), seminar la care au
participat studenţii înscrişi la cursurile anterior menţionate. Mai mult, colaborarea cu firma
Rohde&Schwarz a făcut posibilă utilizarea unor echipamente de testare a tehnologiilor
celulare şi mobile (CMU200 şi CMW500), echipamente folosite în activităţile de curs şi
laborator la aceste discipline.
În concluzie, activitatea didactică desfăşurată la Departamentul de Comunicaţii
ȋncepând din anul 2003 şi până ȋn prezent (2016) o pot sintetiza astfel:








publicarea de 4 manuale didactice la edituri recunoscute;
realizarea a 3 seturi noi de suport de curs pentru disciplinele Radiocomunicaţii
Celulare, Sisteme de Comunicaţii Fixe şi Mobile şi Proiectarea Reţelelor Radio;
realizarea integrală a setului de lucrări de laborator la disciplinele
Radiocomunicaţii Celulare, Sisteme de Comunicaţii Fixe şi Mobile şi Proiectarea
Reţelelor Radio (14 cursuri şi 14 lucrări de laborator în proiectul DidaTec), Sisteme
Wireless şi parţială la disciplinele Microunde, Radiocomunicaţii şi Antene şi
Propagare;
dublarea aspectelor prezentate la curs cu experienţa unor presonalităţi ce au
susţinut prelegeri şi ateliere de lucru: ANCOM, STS Cluj, RDS&CDS Cluj,
Rohde&Schwarz România şi Austria, respectiv Alcatel‐Lucent Timişoara;
gestionarea achiziţiei şi donaţiilor de echipamente pentru activităţi didactice:
QualNet Developer & EXata Emulator, CMU 200 Rohde&Schwarz, echipamente
radio dedicate comunicaţiilor radio

Pentru o poziţionare vizuală a elementelor expuse, ȋn Tabelul 2.1 sunt individualizate
principalele realizări academice şi profesionale.
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Tabelul 2.1 Tabel sintetic cu principalele realizări academice şi profesionale.
CURS

DISCIPLINE
DIDACTICE
APLICAȚII

Radiocomunicaţii Celulare
Sisteme de Comunicaţii Fixe şi Mobile
Proiectarea Reţelelor Radio
Radiocomunicaţii Celulare
Sisteme de Comunicaţii Fixe şi Mobile
Proiectarea Reţelelor Radio
Sisteme Wireless
Microunde
Antene şi Propagare
Radiocomunicaţii
Radiocomunicaţii celulare ‐ canalul radio,
antene, proiectarea sistemelor ‐ Manual de
laborator
Microunde ‐ Aplicaţii. Volumul I

MANUALE ȘI
MATERIALE DIDACTICE

Microunde ‐ Aplicaţii. Volulul II: Măsurători,
antene, sisteme
Radiocomunicaţii: îndrumător de laborator

CURSURI
SPECIALIZARE

SEMINARII ȘI SESIUNI
DE LUCRU

CERTIFICARE

Proiectarea Reţelelor Radio ‐ format blended
learning
Certified Wireless Networking Administrator
Cisco Unified Wireless Networking
QualNet Developer & EXata Emulator Training
ANCOM Cluj‐Napoca
STS Cluj‐Napoca
RDS&CDS Cluj‐Napoca
Rohde&Schwarz România şi Austria
Alcatel‐Lucent Timişoara
Certificatul de absolvire a Departamentului
pentru pregătirea personalului didactic
Formator

IV, licenţă TST
III, licenţă IEDEEE
II, master SICAS
IV, licenţă TST
III, licenţă IEDEEE
II, master SICAS
I, master TC
III, licenţă TST
IV, licenţă TST
III, licenţă TST

2010‐prezent
2011‐prezent
2013‐prezent
2003‐prezent
2011‐prezent
2009‐prezent
2005‐prezent
2003‐2007
2004‐2008
2004‐2008

Editura U.T.
Press

2009

Editura U.T.
Press
Editura U.T.
Press
Editura U.T.
Press

2010

DidaTec/POSDRU

2013

Cluj‐Napoca, RO
Timonium, SUA
Fulton, SUA
II SICAS
II SICAS
IV TST, II SICAS
IV TST, II SICAS
II SICAS

2007
2008
2011
2010‐2011
2012
2012‐prezent
2014‐prezent
2015

UTC‐N

2002

CNFPA

2011

2008

2012

Capacitatea de a conduce proiecte de cercetare‐dezvoltare
Suportul şi relevanţa componentei didactice au fost date de implicarea ca membru în echipe
de cercetare sau coordonator al unor proiecte de cercetare‐dezvoltare.
Am coordonat 2 granturi de cercetare cu finanţare naţională CNCSIS (Consiliul
Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior) de tip TD (Tineri Doctoranzi) şi
PD (Post‐Doctoral) şi 4 contracte de cercetare cu terţi, 2 contracte cu Siemens PSE SRL
Braşov şi 2 contracte cu Nokia România SRL Cluj‐Napoca. De asemenea, am fost beneficiarul
unei burse de cercetare post‐doctorală cu finanţare europeană prin proiectul 4D‐POSTDOC.
Grantul de cercetare de tip TD a realizat implementarea unui mecansim QoS inter‐
domeniu într‐o arhitectură wireless IP cu acces hibrid folosind agenţi mobili. În vederea
asigurării nivelului QoS solicitat, agenţii mobili acţionează în numele utilizatorului.
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Performanţele mecanismului QoS inter‐domeniu propus au fost evaluate în termeni de
flexibilitate în rezervarea resurselor reţelei, management eficient al resurselor reţelei şi
reducerea încărcării reţelei cu trafic redundant. Evaluarea performanţelor s‐a bazat pe analiza
parametrilor de trafic comparată cu schemele convenţionale de rezervare a resurselor.
Având suportul grantului de cercetare de tip PD şi al bursei de cercetare post‐
doctorală 4D‐POSTDOC a fost proiectat şi validat un suport QoS de auto‐management cognitiv
al resurselor în viitoarea arhitectură de reţea unificată (I‐NAME‐QP). Obiectivul major al temei
de cercetare a fost descris de următoarele obiective specifice: caracterizarea modelului de
management QoS al resurselor într‐o arhitectură de reţea unificată, proiectarea şi
implementarea modelului QoS cu auto‐management cognitiv în viitoarea reţea unificată,
evaluarea modelului QoS şi analiza prin simulare şi validarea modelului QoS de auto‐
management cognitiv şi analiza prin emulare. Resursele alocate la nivelul grantului au asigurat
acoperirea cheltuielilor necesare pentru realizarea infrastructurii de cercetare.
Competenţele şi experienţa dobândită în calitate de director al acestor proiecte de
cercetare (stabilirea scopului şi a obiectivelor proiectului, stabilirea specificaţiilor proiectului,
stabilirea criteriilor de succes ale proiectului, stabilirea activităţilor specifice proiectului şi
eşalonarea lor în timp, estimarea şi asigurarea resurselor necesare realizării proiectului,
estimarea şi bugetarea costurilor, estimarea şi asigurarea resurselor, gestionarea şi controlul
utilizării resurselor, planificarea şi controlul achiziţiilor şi contractelor, managementul
contractelor, managementul financiar al proiectului, identificarea, documentarea,
prioritizarea, cuantificarea riscurilor, urmărirea şi controlul riscurilor, selectarea şi
managementul echipei de proiect) au fost validate prin obţinerea certificării CNFPA (Consiliul
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor) în calitate de Manager de Proiect.
Pentru o poziţionare vizuală a elementelor expuse, ȋn Tabelul 2.2 sunt individualizate
elementele ce sintetizează capacitatea de a conduce proiecte de cercetare‐dezvoltare.
Tabelul 2.2 Tabel sintetic ce prezintă capacitatea de a conduce proiecte de cercetare‐
dezvoltare.

COMPETIȚIE
PROIECTE
CERCETARE
(DIRECTOR
PROIECT)
INDUSTRIA

CERTIFICARE

Proiectarea şi evaluarea unui mecanism QoS
inter‐domeniu ȋntr‐o arhitectură wireless IP
cu acces hibrid folosind agenţi mobili
Proiectarea şi validarea unei paradigme QoS
inovative de auto‐management cognitiv al
resurselor în viitoarea arhitectură de reţea
unificată
Intra‐system Mobility for Dedicated Voice
and Data Networks
Study of Mobile Agents in Telecom Networks
Mecanism multi‐link pentru servicii multi‐play
ȋn reţele de acces wireless de bandă largă
Integrated resource management mechanism
for UMTS networks based on the application
parametric request
Manager de Proiect
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Capacitatea de a lucra ȋn echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice
Capacitatea de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice poate fi identificată în
implicarea ca membru în echipele de cercetare ale celor 7 proiecte cu finanţare
internaţională şi 11 proiecte de cercetare cu finanţare naţională. Iată ȋn continuare
principalele contribuţii în câteva din aceste proiecte.
În proiectul de cercetare internaţional BROADWAN am testat mecanismele QoS intra‐
domeniu pentru diferite categorii de reţele de acces. Am evaluat parametri QoS specifici
reţelelor satelitare (în standard DVB‐S), respectiv parametri QoS specifici reţelelor locale (în
standard IEEE 802.11). Scopul evaluărilor a fost identificarea potenţialului de furnizare a unor
servicii de bandă largă în zone deservite de segmente de acces radio fixe. În mod special au
existat colaborări cu partenerul Thomson (Franţa) şi Telenor (Norvegia). O contribuţie
semnificativă mi‐am adus‐o la realizarea livrabilului public D8.
Identificând necesitatea unui sistem de management integrat al resurselor în viitoarea
reţea Internet, contribuţia în proiectul de cercetare 4WARD a constat în dezvoltarea
modelului QoS I‐NAME (In‐Network Autonomic Management Environment). În urma preluării
cerinţelor aplicaţiei şi testării potenţialului reţelei prin intermediul profilelor QoS, modelul
garantează un nivel corespunzător serviciilor rulate în reţea. Colaborarea cu partenerul Nokia
Siemens Networks (Germania) s‐a concretizat prin publicarea unei lucrări, iar contribuţiile
aduse în acest proiect se regăsesc în documentele publice D4.2, D4.3 şi D.4.5.
Contribuţia în proiectul MARCH a constat în identificarea cerinţelor unui protocol
unificat de acces într‐o reţea cu legături multiple în vederea asigurării suportului QoS. Accesul
utilizatorilor la servicii pe legături multiple în cadrul scenariilor de evaluare a fost testat
pentru reţele metropolitane extinse (în standard IEEE 802.16), respectiv pentru reţele
satelitare (în standard DVB‐S). Rezultatele contribuţiilor aduse în acest proiect sunt
prezentate în documentul public D4.2/D5.1. Pe parcursul derulării proiectului au existat
colaborări cu partenerul Budapest University of Technology and Economics (Ungaria) şi
RuggedWireless (Israel).
În proiectul WiSAT am coordonat editarea livrabilului PHY Layer trade‐off, document
ce a avut ca scop demonstrarea faptului că implementările stratului fizic IEEE 802.15.4 bazate
pe tehnologia UWB reprezintă o soluţie radio fezabilă de înlocuire a cablurilor de redundanţă
din arhitectura misiunii spaţiale Sentinel‐3. În proiectul WiSAT‐2, modulele radio UWB
rezultate ȋn cadrul proiectului WiSAT urmează a fi interconectate cu instrumentaţia de la
bordul satelitului. Rezultatele contribuţiilor aduse în aceste proiecte sunt prezentate în
documentele livrabile TN04 şi TN05. Pe parcursul acestor proiecte am colaborat cu partenerul
Control Data Systems (Romania), GMV (Romania şi Spania) şi DLR (Germania).
Proiectul ISSN propune dezvoltarea unui sistem integrat de observare şi monitorizare
a scurgerilor de petrol din zone izolate marine şi are la bază integrarea unor categorii multiple
de senzori.
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Contribuţia ȋn cadrul proiectului a constat ȋn proiectarea arhitecturii satelitare pe bază
de senzori radio destinată observării şi monitorizării scurgerilor de petrol din zonele marine
izolate, respectiv ȋn indicarea soluţiei de interfaţare a entităţii gateway WSN de la nivelul
reţelei de senzori radio cu reţeaua satelitară comercială fiind concretizată ȋn livrabilele D2.1 şi
D2.2. Pentru implementarea proiectului şi ȋn vederea realizării livrabilelor am colaborat cu
partenerii Norsk Automatisering (Norvegia) şi Trollhetta AS (Norvegia).
Toate aceste contribuţii au fost rezultatul colaborărilor directe cu partenerii de la
nivelul pachetelor de lucru ale proiectelor. Menţionez câteva din subiectele prezentate în
sesiunile de lucru din aceste proiecte: QoS Perspective for Wireless Scenarios (BROADWAN,
Montpellier, 2006), Quality of Service issues in Wireless Broadband Access Networks
(BROADWAN, Cluj‐Napoca, 2006), I‐NAME Performance Evaluation in terms of Resource
Management (4WARD, Heidelberg, 2009), Dynamic access multilink techniques (MARCH, Tel‐
Aviv, 2010), Dynamic resource management mechanism inside multilink network (MARCH,
Budapesta, 2010).
Prin intermediul proiectelor de cercetare naţionale în care am fost implicat, am intrat
în contact şi am colaborat cu numeroşi specialişti în domeniu proveniţi din mediul academic,
din industrie şi din institute de cercetare de la nivel naţional.
În proiectul de cercetare HOTSAT am evaluat îmbunătăţirile aduse de suportul QoS pe
segmentul de acces radio al unei reţele unificate de tip WiMAX ‐ DVB‐S. Proiectul a fost
coordonat de către firma BITNET ‐ Centrul de cercetări senzori şi sisteme SRL.
Proiectul PABMAR a propus realizarea unei platforme wireless integrate de acces local
pentru bandă largă şi mobilitate, cu autoorganizarea resurselor. Contribuţiile aduse în cadrul
acestui proiect ‐ descentralizarea managementului resurselor şi dezvoltarea unor capabilităţi
de autogestionare la nivelul entităţilor reţelei ‐ au fost sintetizate şi publicate în lucrarea
Reţele wireless de acces – Alocarea dinamică şi autoorganizarea resurselor. Proiectul a fost
coordonat de Institutul Naţional de Studii şi Cercetări în Comunicaţii din Bucureşti.
Colaborarea cu echipa de cercetare de la Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi în
proiectul SMANT a fost sintetizată într‐un articol ştiinţific ce a evaluat efectul mobilităţii în
sistemele ce implementează standardul IEEE 802.16.
În prima fază a proiectului de cercetare finanţat de firma Siemens PSE SRL Braşov am
testat şi analizat procedurile de gestionare a mobilităţii intra‐sistem, cu evaluarea
parametrilor QoS la nivel de strat 2 şi 3 în reţele dedicate pentru voce (UMTS) şi date (WLAN,
Ethernet). În faza a doua a proiectului s‐a indicat posibilitatea colectării acestor parametri
prin intermediul agenţilor mobili în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor furnizate în astfel
de reţele. Rezultatele acestei colaborări sunt incluse într‐o lucrare ştiintifică având ca şi co‐
autor coordonatorul proiectului din partea firmei Siemens.
Proiectul de cercetare finanţat de firma Nokia România SRL Cluj‐Napoca a avut ca
scop identificarea potenţialului reţelei de acces multi‐legătură (UMTS, WIMAX sau WLAN) de
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a răspunde în mod personalizat diferitelor cerinţe ale aplicaţiei utilizator. Rezultatele acestei
colaborări sunt de asemenea sintetizate într‐o lucrare ştiinţifică având ca şi co‐autor
coordonatorul proiectului din partea firmei Nokia.
Prin intermediul proiectelor de cercetare aflate în derulare SIRIUS şi SIM‐SCP există în
contiunare colaborări cu Academia Forţelor Terestre “Nicolae Balcescu” din Sibiu, respectiv
Agenţia pentru SINTEF (Norvegia).
În concluzie, capacitatea de a coordona echipele de cercetare în proiecte cu terţi,
integrarea ca membru în echipele de cercetare a unor proiecte de cercetare naţionale şi
internaţionale şi lucrările publicate în colaborare cu partenerii din aceste proiecte indică
capacitatea de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice.
Pentru o poziţionare vizuală a elementelor expuse, ȋn Tabelul 2.3 sunt individualizate
elementele ce sintetizează capacitatea de a lucra ȋn echipă şi eficienţa colaborărilor
ştiinţifice.
Tabelul 2.3 Tabel sintetic ce prezintă capacitatea de a lucra ȋn echipă şi eficienţa colaborărilor
ştiinţifice.
BROADWAN

MARCH

INTERNAȚIONALE

4WARD
WiSAT
WiSAT‐2
ISSN

PROIECTE
CERCETARE
(MEMBRU
PROIECT)

SIM‐SCP
HOTSAT
URSA
COSMOS

BITNET ‐ Centrul de cercetări senzori şi sisteme
SRL
Institutul Naţional de Studii şi Cercetări în
Comunicaţii (INSCC Bucureşti, România)
Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi
(România)
Universitatea Petrol‐Gaze Ploieşti
Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”
din Sibiu (România)
Universitatea Politehnică Timişoara (România)
Nokia România SRL Cluj‐Napoca (România)
Siemens PSE SRL Braşov (România)

PABMAR
NAȚIONALE

Telenor (Norvegia)
Thomson (Franţa)
Budapest University of Technology and
Economics (Ungaria)
RuggedWireless (Israel)
Gravity Research & Development Ltd (Ungaria)
Nokia Siemens Networks (Germania)
Control Data Systems (România)
GMV (Romania şi Spania)
DLR (Germania)
Norsk Automatisering (Norvegia)
Trollhetta AS (Norvegia)
SINTEF (Norvegia)
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj (România)

SMANT
CERVIT
SIRIUS
ACADEMIC
ACADEMIC
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Vizibilitatea şi impactul realizărilor academice, ştiinţifice şi profesionale
Impactul realizărilor ştiinţifice poate fi identificat în cele 64 de lucrări ştiinţifice indexate,
dintre care 4 lucrări cotate ISI, 30 de lucrări în volume indexate ISI şi 30 de lucrări în reviste şi
volume indexate în BDI. Mai există un număr de 8 lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe
neindexate, 4 lucrări ştiinţifice publicate în jurnale neindexate şi 1 lucrare invitată şi
prezentată în plenul manifestării ştiinţifice AICT 2012 (Advanced International Conference on
Telecommunications) în calitate de Keynote Speaker.
Recunoaşterea şi impactul activităţii ştiinţifice sunt reflectate şi de citările în reviste şi
volume ale unor manifestări ştiinţifice. Astfel, pentru lucrările ştiinţifice menţionate există un
număr de 55 de citări, dintre care 22 citări în reviste indexate şi cotate ISI şi 33 de citări în
lucrări publicate în reviste şi volume indexate în BDI. Experienţa acumulată în proiectele de
cercetare este concretizată ȋn 4 cărţi de specialitate publicate la edituri recunoscute, astfel: 1
carte de specialitate ca unic‐autor, 1 carte de specialitate în calitate de co‐autor şi 2 capitole
în cărţi de specialitate în calitate de co‐autor.
Începând cu anul 2011 am fost invitat ca membru în comitetul tehnic de evaluare al
manifestării AFIN (The Third International Conference on Advances in Future Internet) şi în
comitetul editorial al revistei International Journal on Advances in Internet Technology. Din
anul 2013 am fost invitat ca membru în comitetul tehnic de evaluare al manifestării AICT şi
am evaluat lucrări pentru conferinţa EUSIPCO (European Signal Processing Conference) 2013.
Pentru anul 2014 merită menţionată ȋnvitaţia ca evaluator tehnic (TCP) al lucrărilor conferinţei
COMM 2014 (2014‐perzent) şi cea de evaluator al revistei cu indexare ISI,
Telecommunications Policy (2014). De asemenea, ȋncepând cu anul 2015 am fost invitat ȋn
comitetul ştiinţific al revistei ATN (Acta Tehnica Napocensis Electronics and
Telecommunications) şi al revistei AFA (Review of the Air Force Academy), reviste indexate
B+. Tot ȋn anul 2015 am realizat recenzii pentru revistele Computer Networks (2015‐prezent),
Environmental Engineering and Management Journal (2015‐prezent) şi Mobile Networks
and Applications, reviste cotate ISI.
Pe plan local am fost membru în comitetul director şi organizator al Sesiunii de
comunicări ştiinţifice studenţeşti (SSET) la primele două ediţii (2005 şi 2006) şi membru în
comitetul de evaluare al revistei studenţeşti Novice Insights.
Un alt aspect ce indică relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice în concordanţă cu
domeniul ştiinţific este reprezentat de obţinerea a 3 premii internaţionale în domeniu
apreciate cu distincţia Best Paper Award cu lucrările Intra‐System Mobility Evaluation for
Different Wireless Technologies în cadrul manifestării ICWMC 2006, QoS Support in UMTS
Networks: Performance Evaluation and Perspectives towards an Autonomic Resource
Management obţinut în cadrul manifestării AFIN 2011, respectiv Implementation of an
UWB‐based Module Designed for Wireless Intra‐Spacecraft Communications obţinut ȋn cadul
manifestării WiSEE2016.
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La nivel naţional am obţinut 3 premii în domeniu. Două premii au fost obţinute la
premierea naţională a rezultatelor cercetării: CNCSIS 2008 cu lucrarea Evaluation of Adaptive
Radio Techniques for the under‐11GHz Broadband Wireless Access şi UEFISCDI 2014 cu
lucrarea Challenges for a broadband service strategy in rural areas: A Romanian case study.
De asemenea am obţinut premiul de excelenţă “Dan Roman” pentru tinerii cercetatori
acordat în Forumului Academic al Universitatii Tehnice din Cluj‐Napoca, la 30 Ianuarie 2007.
Pentru o poziţionare vizuală a elementelor expuse, ȋn Tabelul 2.4 sunt individualizate
elementele ce sintetizează vizibilitatea şi impactul realizărilor academice, ştiinţifice şi
profesionale.
Tabelul 2.4 Tabel sintetic ce indică vizibilitatea şi impactul realizărilor academice, ştiinţifice şi
profesionale.
CĂRȚI ȘI CAPITOLE ÎN CĂRȚI
ARTICOLE ȘTIINȚIFICE
PREZENTĂRI INVITATE
MEMBRU IN
COLECTIVE DE
REDACȚIE SAU
EVALUATOR ÎN
COMITETE
ȘTIINȚIFICE ALE
UNOR REVISTE

VIZIBILITATE SI
IMPACTUL
ACTIVITATILOR’

REVISTE
COTATE
ISI
REVISTE
INDEXATE
BDI

MEMBRU IN COMITETUL
TEHNIC DE EVALUARE AL
UNOR CONFERINȚE
INTERNAȚIONALE SAU
MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
MEMBRU ORGANIZATII
INTERNATIONALE
MEMBRU
CENTRU
CETCETARE

DE

BEST
PAPER
AWARD
PREMII

NAȚIONAL

CITĂRI

2 cărţi şi 2 capitole ȋn cărţi ştiinţifice
34 lucrări ȋn reviste cotate sau volume indexate ISI
30 lucrări în reviste şi volume indexate în BDI
Keynote Speaker la AICT 2012 (Advanced International
Conference on Telecommunications)
Telecommunications Policy
Computer Networks
Environmental Engineering and Management Journal
Mobile Networks and Applications
Acta Tehnica Napocensis Electronics and
Telecommunications
International Journal on Advances in Internet Technology
Review of the Air Force Academy
Novice Insights
COMM (International Conference on Communications)
EUSIPCO (European Signal Processing Conference)
AFIN (International Conference on Advances in Future
Internet)
AICT (Advanced International Conference on
Telecommunications)
SSET (Sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti)
IEEE
IEEE Communications Society member
IntraSAT‐TECH (Centrul de Competenţă ȋn Tehnologii radio
Intra‐Satelitare)
Intra‐System Mobility Evaluation for Different Wireless
Technologies ( ICWMC 2006)
QoS Support in UMTS Networks: Performance Evaluation
and Perspectives towards an Autonomic Resource
Management (AFIN 2011)
Implementation of an UWB‐based Module Designed for
Wireless Intra‐Spacecraft Communications (WiSEE2016)
Challenges for a broadband service strategy in rural areas:
A Romanian case study (premiată UEFISCDI)
Evaluation of Adaptive Radio Techniques for the under‐
11GHz Broadband Wireless Access (premată CNCSIS)
"Dan Roman” pentru tinerii cercetatori (premiu UTC‐N)
22 citări ȋn reviste cotate sau volume indexate ISI
33 citări lucrări în reviste şi volume indexate în BDI

135

Teză de abilitare

Realizările academice şi profesionale

Experienţa profesională în alte instituţii decât în instituţia gazdă
În anul 2010 am fost implicat într‐un schimb de experienţă în cadrul firmei Gravity Research
& Development Ltd. (Ungaria). Schimbul de experienţă s‐a desfăşurat în contextul temei de
cercetare post‐doctorale Proiectarea şi validarea unei paradigme QoS inovative de auto‐
management cognitiv al resurselor ȋn viitoarea arhitectură de reţea unificată din cadrul
bursei post‐doctorale 4D‐POSTDOC. În cadrul acestei colaborări s‐a realizat testarea prin
simulare a modelului QoS propus pentru o arhitectură multi‐legătură (în reţeaua de acces) ce
rulează un trafic IPTV. Parametrii de trafic pentru aplicaţiile de tip IPTV au fost furnizaţi de
firma Gravity Research & Development Ltd.
În anul 2011 am fost implicat într‐un stagiu de mobilitate desfăşurat la Budapest
University of Technology and Economics. Mobilitatea a avut ca scop îmbunătăţirea
activităţior din cadrul temei de cercetare cu aceeaşi temă Proiectarea si validarea unei
paradigme QoS inovative de auto‐management cognitiv al resurselor in viitoarea
arhitectură de reţea unificată. Activităţile de cercetare desfăşurate la Budapest University of
Technology and Economics pe durata mobilităţii au fost asistate de Dr. János Bitó, şeful
departamentului Broadband Infocommunications and Electromagnetic Theory. În stagiul de
mobilitate am investigat ideea cunoaşterii şi descrierii parametrice ce caracterizează entităţile
reţelei prin integrarea urmăroarelor concepte: descentralizarea managementului reţelei prin
distribuirea capacităţii decizionale cât mai apropiată de nivelul utilizator; translatarea
mecanismelor QoS de la nivelul straturilor acces la mediu şi reţea la straturile superioare;
virtualizarea reţelei într‐un plan de management (network virtualization); independenţa faţă
de tehnologia utilizată în reţeaua de acces sau transport, mecanismul operând doar cu setul
de parametrii QoS ce descriu aplicaţiile, respectiv contextul reţelei. Rezultatele obţinute au
fost sintetizate în lucrarea cu titlul Enabling Frame‐Based Adaptive Video Streaming in a
Multilink Environment. Lucrarea a fost publicată în revista Advances in Electrical and
Computer Engineering, revistă cotata ISI.
În baza acordului de colaborare cu firma BITNET ‐ Centrul de cercetări senzori şi
sisteme SRL, în anul 2012 am fost implicat într‐un schimb de experienţă la Baza de cercetare
si experimentare Marişel, Romania. Schimbul de experienţă a vizat câteva aspecte: realizarea
unor teste de evaluare a calităţii semnalului recepţionat pe diverse legături satelitare;
realizarea unor teste de recepţie a datelor de la sisteme satelitare LEO (valori ale nivelului
semnalului la recepţie, surse de interferenţă, analiza propagării); evaluarea calitatea traseului
de transmisie cu poziţia satelitului pe cer (nivelul semnalului la receptie, senzitivitate
receptor); realizarea unor măsurători pe sateliţi GEO în standard DVB‐S2 (rata erorilor);
realizarea unor masurători QoS în cazul descărcării de date pe trasee satelitare geostaţionare;
studiul efectului modificării condiţiilor de propagare a undelor radio datorită modificării
stratului ionosferic ce apare ca urmare a modificărilor de la zi/noapte şi a activităţii solare cu
utilizarea de emiţătoare de joasă frecvenţă (nivel al semnalului la recepţie, mecanisme de
propagare implicate).
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Capacitatea de a îndruma studenţi şi tineri cercetători
Îmbunătăţirea actului didactic nu a vizat doar creşterea calităţii materialului prezentat (printr‐
o înţelegere şi adaptare treptată la tendinţele din domeniu), ci a urmărit şi promovarea altor
două componente: înţelegerea şi cunoaşterea nevoilor studenţilor printr‐un dialog permanent
şi cultivarea unei responsabilităţi continue a acestora faţă de activităţile desfăşurate la curs şi
aplicaţii. Chestionarele şi feedback‐ul solicitat studenţilor pe parcursul derulării activităţilor
didactice mi‐au slujit în a le identifica nevoile de cunoaştere şi de a‐mi perfecţiona metodele
de predare. Astfel, au fost îmbunătăţite tehnicile de predare, iar metodele de evaluare au fost
diversificate.
Au fost introduse în evaluările activităţilor de laborator trei modalităţi de evaluare:
redacţional, test grilă şi evaluare practică individuală. Pentru activităţile de proiect au fost
alocate teme care au încurajat munca în echipă.
Pentru a‐mi valida aptitudinile de proiectare a programelor didactice, de derulare,
evaluare şi revizuire a activităţilor teoretice şi practice de formare şi dezvoltare a
competenţelor profesionale, am obţinut certificarea CNFPA (Consiliul Naţional de Formare
Profesională a Adulţilor) în calitate de Formator.
Preocuparea faţă de activităţile desfăşurate împreună cu studenţii poate fi observată
şi din implicarea în coordonarea activităţilor de elaborare a lucrărilor de diplomă/licenţă şi
disertaţie. În cei 14 ani de activitate didactică am coordonat peste 50 de studenţi de la ciclul
licenţă în vederea elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor.
De asemenea, ȋncepând cu anul universitar (2011‐2012) am coordonat şi activităţile de
cercetare şi practică (ACP) a peste 10 studenţi de la ciclul de master.
Continuând aprofundarea tematicilor propuse la lucrările de diplomă sau disertaţie,
câţiva dintre absolvenţii pe care i‐am îndrumat s‐au înscris şi unii şi‐au finalizat studii
doctorale în universităţi de prestigiu:




dr. Razvan Pitic la Politecnico di Milano;
dr. Ramona Trestian la Dublin City University;
dr. Cosmin Cobârzan la Universite de Strasbourg.

Rezultatele activităţilor desfăşurate cu studenţii au fost apreciate la nivelul comisiilor
de evaluare, cele mai consistente reprezentând subiectul unor studii publicate de către
aceştia în revista locală Novice Insights in Electronics, Communications and Information
Technology. Iată 2 titluri ale lucrărilor:



Mobility Analysis on Different System Architectures (ing. Bogdan Pop, 2005);
Influence of Frame Size and Inter‐frame delay variation on Signal Level, Retry Rate and
Throughput in 802.11g (ing. Şarlea Mihai, 2009).
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O bună colaborare am avut şi cu studenţii înscrişi la doctorat în cadrul colectivului de
Radiocomunicaţii:





dr. Ancuţa Moldovan
dr. Irina Vermeşan
dr. Rebeca Colda
dr. Andra Păstrăv

În urma colaborărilor avute au rezultat îndrumătoare de laborator şi numeroase
lucrării ştiinţifice. De menţionat sunt 2 lucrări indexate ISI în care am colaborat şi pe care le‐
am coordonat în calitate de prim‐autor.
În urma colaborării cu asist.dr.ing. Andra Păstrăv şi prof.dr.ing. Tudor Palade am
coordonat publicarea a 5 lucrări ştiinţifice care au fost indexate ȋn volume ISI proceedings şi
nu au fost menţionate ȋn fluxul publicaţiilor din secţiunea precedentă a tezei. Aceste lucrări au
fost subiectul unor teze de diplomă şi tratează problema QoS intra‐domeniu ȋn diverse
tehnologii radio celulare (WLAN, UMTS şi LTE). Mai jos sunt indicate titlurile celor 5 lucrări:






Assessing VoLTE Performances by means of E‐UTRAN Technologies (dr. Andra
Păstrăv, 2014);
VoLTE Performances in a 3D Modeled Campus Area (dr. Andra Păstrăv, 2014);
Key Performance Indicators Evaluation for LTE Networks Implementation (ing.
Tătaru Daniel, 2014);
Deploying an LTE cell in an urban area: planning and traffic performance analysis
(ing. Ene Horaţiu, 2014);
Performance analysis of mobility in 3G cellular UMTS and WLAN networks (ing.
Anca Grapă, 2013).

Menţionez de asemenea coordonarea a 2 lucrări ştiinţifice publicate la conferinţe
internaţionale, lucrări care au avut la bază ȋndrumarea activităţilor de cercetare a unor
stundeţi de la ciclul master. Iată titlurile celor 2 lucrări:



WiMAX in‐network QoS dependencies: Application requests and network
capabilities (ing. Arion Ovidiu, 2011);
QoS Support in UMTS Networks: Performance Evaluation and Perspectives towards
an Autonomic Resource Management (ing. Manuliac Gabriel, 2011).

O colaborare deosebit de importantă am avut‐o cu drd.ing. Semenciuc Eugeniu. Pe
lângă coordonarea lucrărilor de diploma şi disertaţie, colaborarea s‐a concretizat şi ȋn
publicarea a 2 lucrări ştiinţifice indexate ȋn volume ISI proceedings. Titlurile lucrărilor sunt:



Performance Evaluation of a Cloud‐based QoS Support Mechanism (drd. ing.
Semenciuc Eugeniu, COMM 2016);
QoS Support for Resource Performance evaluation of a fuzzy‐based QoS support
implementation (drd. ing. Semenciuc Eugeniu, ISEEE 2013).
138

Realizările ştiinţifice, academice şi profesionale

Emanuel PUŞCHIŢĂ

În acelaşi timp, capacitatea de a îndruma studenţi sau tinere echipe de cercetare a fost
demonstrată şi la nivelul unor contracte cu firmele Siemens PSE SRL Braşov şi Nokia România
SRL Cluj‐Napoca, proiecte în care au fost implicaţi în mod direct studenţi de la ciclurile licenţă
şi master






stud. Pop Bogdan
stud. Ramona Trestian
stud. Alexandru Ricobon
stud. Andra Păstrăv
stud. Cosmin Cobârzan

Rezultatele acestor proiecte se regăsesc în rapoartele de cercetare predate entităţilor
care au finanţat studiile realizate, dar şi în lucrările ştiinţifice publicate împreună cu aceştia.
Experienţa dobândită în cadrul unor astfel de proiecte a fost multiplă: dezvoltarea abilităţilor
de comunicare şi lucrul în echipă, respectarea unor termene de livrare a proiectelor,
întelegerea importanţei, valorizarea şi valorificarea activităţilor de cercetare în domeniu.
O altă componentă a activităţilor desfăşurate a reprezentat‐o implicarea în viaţa
comunităţii academice locale. Astfel, am participat ca membru şi apoi ca secretar (2014‐
prezent) în comisia de admitere la ciclurile master ale Facultăţii de Electronică
Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. Începând cu anul universitar 2012‐2013 sunt
membru şi în comisia de finalizare a studiilor de la ciclul licenţă şi master.
Nu ȋn ultimul rând, din anul universitar 2009‐2010 sunt îndrumător de an pentru
studenţii de la direcţia de master SICAS (Sisteme Integrate de comunicaţii cu Aplicaţii
Speciale) anul I şi anul II de studii.

Investiţii în infrastructura didactică şi de cercetare
O preocupare permanentă am avut‐o pentru amenajarea şi dotarea laboratoarelor
colectivului de Sisteme wireless şi celulare. Ca responsabil al unor proiecte de cercetare şi al
unor contracte cu terţi, am achiziţionat echipamente şi am investit în infrastructura
funcţională a laboratoarelor didactice şi de cercetare.
Cele mai semnificative contribuţii la dotarea infrastructurii didactice şi de cercetare
menţionez următoarele: Generatorul de semnal RF HG8135, bibliotecile QualNet (WiMAX,
Satelitar, UMTS, Celular, Urban, LTE), emulatorul de reţea EXata şi librăriile aferente (WiMAX,
LTE, UMTS, Celular), echipamente hardware WLAN IEEE 802.11a/b/g (router mobil ‐ Cisco,
clienţi şi puncte de acces – Cisco, Netgear şi D‐Link), sisteme de calcul.
Aceste echipamente se găsesc în sala de laborator 410 (str. Observatorului, nr. 2), din
cadrul Laboratorului de Cercetare pentru Comunicaţii Wireless şi Celulare (CWS), laborator
de cercetare cu acreditare internă.
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Valoarea totală a investiţiilor în infrastructura laboratorului depăşeşte suma de 30,000
EUR şi a fost realizată exclusiv din proiectele de cercetare pe care le‐am coordonat. Din anul
2010 sunt responsabil de activităţile didactice şi de cercetare desfăşurate în acest laborator.
De asemenea, în baza colaborării cu firma Rohde&Schwarz Romania, Laboratorul de
Cercetare pentru Comunicaţii Wireless şi Celulare dispune de echipamentele CMU 200 şi
CMW 500, echipamente de testare a tehnologiilor radio celulare şi non‐celualare (LTE FDD,
LTE TDD, Mobile WiMAX, CDMA2000 1xRTT CDMA2000 1xEV‐DO, TD‐SCDMA,
WCDMA/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE/ EDGE evo, GPS, Bluetooth, WLAN a/b/g/n).
Toate aceste aspecte demonstrează cultivarea unui interes continuu în identificarea
unor oportunităţi de colaborare şi de atragere a unor fonduri de finanţare pentru
modernizarea laboratoarelor didactice şi de cercetare pentru disciplinele pe care le
coordonez.
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Planuri de evoluţie şi dezvoltare a
carierei ştiinţifice, academice şi
profesionale

Analiza obiectivă a rezultatelor obţinute în plan ştiinţific, academic şi professional susţine
planul de evoluţie şi dezvoltare a carierei şi se bazează pe următoarele elemente:
1) publicarea unui suport de curs la disciplina Proiectarea Reţelelor Radio utilizând
echipamente Rohde&Schwarz;
2) publicarea unui suport de curs şi a unui nou îndrumător de laborator la disciplina
Radiocomunicaţii Celulare utilizând echipamente Rohde&Schwarz;
3) atragerea de resurse pentru realizarea unor noi investiţii în infrastructura
didactică şi de cercetare a laboratorului de Radiocomunicaţii;
4) implicarea ȋn activităţile de cercetare şi de gestionare a sustenabilităţii centrului de
comunicaţii radio intra‐satelitare IntraSAT‐Tech;
5) iniţierea de propuneri de proiecte de cercetare cu finanţare naţională sau
europeană;
6) alcătuirea unei echipe de cercetare în vederea finanţării unor proiecte de cercetare
prin programul Resurse Umane (TE – Tinere Echipe) cu cooptarea în echipă a unor
studenţi masteranzi şi doctoranzi;
7) publicarea rezultatelor cercetărilor obţinute în reviste cu factor de impact şi
brevetarea soluţiilor propuse.
Pentru disciplina Proiectarea Reţelelor Radio intenţionez redactarea unui suport de
curs care să fie publicat la editura internă U.T. Press. Suportul de curs va cuprinde aspecte
absolute necesare ce trebuie considerate la proiectarea unor reţele radio (celulare şi non‐
celulare). Iată câteva din tematicile vizate: Aspecte legislativ‐normative privind proiectarea
reţelelor radio, Caracteristici RF şi reguli de emisie în sisteme celulare şi non‐celulare, Reguli
de emisie în reţele radio. Reguli de dimensionare a amplificării active (IR) şi pasive (G) în
estimarea puterii efective radiate (EIRP), Legături punct‐la‐punct (PtP) şi punct‐la‐multi‐
punct (PtMP), Reguli privind dimensionarea reţelelor radio, Bugetul legăturii, marginea de
fading, aria de serviciu, elipsoizi Fresnel, RF LOS şi vizual RF, Proiectarea unor reţele radio
personale (WPAN), locale (WLAN), metropolitane (WMAN) şi extinse (WWAN). Raportul de
expertiză (site survey) interior şi exterior privind proiectarea unei reţele radio, Raportul de
expertiză manual, automat, virtual şi asistat. Echipamente de expertiză software şi
hardware.
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Suportul de curs va fi susţinut printr‐un set nou de lucrări de laborator ce va utiliza
uneltele disponibile din laborator: infrastructura WLAN a laboratorului (router mobil, puncte
de acces şi clienţi Cisco, Netgear sau D‐Link), echipamente de proiectare şi analiză a reţelelor
WLAN (AirMagent Site Survey şi AirMagent Laptop Analyzer) şi celulare (EDX Signal Pro),
sistem de acces satelitar (IP‐DVB‐S Broadband Satellite Router DW7000), diferite tipuri de
antene (horn, AIR‐ANT1728 – 2.4 GHz, AIR‐ANT5195P‐R – 5 GHz, VSAT).
Dintre lucrările de laborator avute în vedere pot enumera: Configurarea Cisco 3200
Series Wireless and Mobile Access Router: configurarea hardware şi configurarea software,
Configurare MARC (Mobile Access Router Card): Router, Configurare WMIC1 (Wireless
Mobile Interface Card): Workgroup bridge: Configurare WMIC2: Access Point, Configurarea
punctelor de access CISCO 1200 Series în modurile Access Point, Repeter şi Bridge, Scenarii
hardware de acces multi‐legătură (WLAN şi satelitar), Masurători în vederea realizării unui
raport de expertiză manual: calcule de dimensionare ale unei legături RF, determinarea
ariei de serviciu, validarea respectării regulilor de emisie, Măsurători în vederea realizării
unui raport de expertiză virtual, asistat şi automat: utilizarea unor instrumente software
dedicate. Toate aceste lucrări vor fi publicate într‐un manual de laborator dedicat acestei
discipline.
Pentru disciplina Radiocomunicaţii Celulare intenţionez publicarea unui suport de curs
pornind de pe structura prezentărilor făcute la curs în ultimii 3 ani, precum şi publicarea unui
îndrumător de laborator bazat pe utilizarea integrală a simulatorului cu licenţă QualNet
Developer 6.1. Acesta va include bibliotecile utile analizei reţelelor celulare GSM, UMTS,
WLAN IEEE 802.11a/b/g, WiMAX mobil IEEE 802.16e, reţele de senzori, şi modelare de
aplicaţii CBR, VBR, VoIP cu capabilităţi QoS.
Dintre lucrările de laborator ce vor fi realizate utilizând această unealtă, menţionez:
Utilizarea simulatorului QualNet pentru modelarea şi analiza sistemelor radio, Principii de
modelare a unui scenariu utilizând simulatorul QualNet, Modelarea transmisiilor radio în
QualNet: emiţătorul şi receptorul, Modelarea transmisiilor radio în QualNet: canalul radio,
Proiectarea unei reţele mobile celulare GSM utilizând QualNet, Capacitatea sistemului şi
procedura de transfer a legăturii în sistemul GSM, Proiectarea unei reţele mobile celulare
UMTS utilizând QualNet, Capacitatea sistemului şi procedura de transfer a legăturii în
sistemul UMTS, Evaluarea performanţei unei reţele 4G (LTE) utilizând QualNet, Evaluarea
performanţei unei reţele IEEE 802.16 utilizând QualNet, Influenţa parametrilor canalului
radio asupra performanţei reţelelor IEEE 802.11 utilizând QualNet, Influenţa mecanismelor
de acces la mediu asupra performanţei reţelelor IEEE 802.11 utilizând QualNet, Arhitectură
unificată ce integrează diferite reţele cu acces radio utilizând QualNet.
Un suport deosebit de important în realizarea materialelor propuse îl reprezintă
posibilitatea utilizării echipamentelor puse la dispoziţie de firma Rohde&Schwarz.
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Totodată este vizată formarea unei echipe de cercetare pentru depunerea unui
proiect pentru linia de finanţare Resurse Umane/Tinere Echipe. Conţinutul propunerii va
include aspecte privind gerstionarea resurselor în viitoarele reţele de acces unificate, tehnici
de transmisie multi‐legătură în sisteme radio mobile şi asigurarea suportului QoS pentru
serviciile rulate în reţele de acces radio.
Toate aceste studii vor fi corelate cu activitatea de cercetare a laboratorului Sisteme
Radio şi Celulare. Pentru a îndeplini standardele minimale de eligibilitate pentru acest tip de
proiecte şi nu numai, cele mai importante realizări vor fi publicate în special în reviste cu
factor de impact şi având un scor relativ de influenţă.
Pentru atragerea de resurse şi creşterea prestigiului Universităţii în plan naţional şi
internaţional, se vor iniţia diverse propuneri de proiecte de cercetare ȋn colaborare cu echipe
din diferite institute de cercetare, firme sau universităţi. În acest sens, la nivelul laboratorului
Sisteme Radio şi Celulare există câteva acorduri de colaborare cu firmele de cercetare BITNET
‐ Centrul de cercetări senzori şi sisteme SRL din Cluj‐Napoca şi Control Data Systems din Cluj‐
Napoca, respective cu Institutul Naţional de Studii şi Cercetări în Comunicaţii din Bucureşti.
O primă initiativă concretizată ce are la bază colaborările menţionate a reprezentat‐o
depunerea (mai 2016) şi câştigarea (noiembrie 2016) propunerii de proiect IntraSAT‐Tech
(Centru de competență pentru tehnologii radio intra‐satelitare / Centre of competence for
wireless Intra‐SATellite Technologies) ȋn cadrul competiţiei Centre de Competență în
Tehnologii Spațiale din Programul de cercetare‐dezvoltare‐inovare pentru tehnologie
spaţială şi cercetare avansată, program finanţat de Agenţia Spaţială Română (ROSA).
În ultimii ani, una din prioritățile Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) a fost realizarea de
comunicații radio la bordul satelitului care să ȋnlocuiască, să completeze şi/sau să extindă
sistemele de comunicații cablate. Principalul obiectiv de cercetare al centrului IntraSAT‐Tech
este proiectarea și realizarea prototipului unor module pentru comunicații radio intra‐
satelitare bazat pe FPGA care să asigure conectivitatea între computerul de bord și
instrumentele din satelit. Dezvoltarea modulului bazat pe FPGA pentru comunicații radio
intra‐satelitare se va face în mai multe etape, astfel: determinarea cerințelor sistemului și
definirea protocoalelor de comunicații, simularea avansată și integrarea soft, proiectarea
modulelor și integrarea hard și efectuarea de măsurători și validarea pe o platformă de
laborator dedicată, furnizând astfel o soluție TRL4 (Technology Readiness Level).
Implicarea ȋn activităţile de cercetare ale centrului IntraSAT‐Tech vizează coordonarea
activităţilor de cercetare ȋn două pachete de lucru:
1) System Requirements & Communication Protocols (Cerinţele sistemulu şi
protocoale de comunicaţii), respectiv
2) Project Proposals & Project Execution (Propuneri şi realizare de proiecte).
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Pachetul de lucru System Requirements & Communication Protocols ȋşi propune ȋn
esenţă două aspecte:
1) Definirea cerinţelor sistemului (relativ la o misiune spaţială), indicarea scenariilor
de lucru relevante şi determinarea constrângerilor aplicaţiilor intra‐satelitare şi
2) Definirea stivei de protocol pentru comunicaţiile radio ȋn vederea ȋncapsulării
pachetelor CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems) la nivelul
modulelor de comunicaţie intr‐satelitare ce utilizează tehnologia FPGA
Pentru a înlocui conexiunile pe fir ale sub‐rețelelor între un OBC (On‐Board Computer)
și instrumentele cu date utile de la bordul satelitului, modulele radio intra‐satelitare utilizând
FPGA trebuie să integreze o interfeţă SpW (SpaceWired) pentru interconectarea cu entitatea
OBC, respectiv interfețele specifice pentru interconectarea cu instrumentele de date. După
cum este ilustrat în Figura 3.1, platforma de test de laborator indică faptul că OBC‐ul și
instrumentele cu date utile sunt interconectate într‐o topologie stea.
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Figura 3.1 Platforma de laborator propusă a fi realizată ȋn cadrul centrului IntraSAT‐Tech
pentru a demonstra comunicaţia intr‐satelitară cap‐la‐cap utilizând module radio ce
integrează tehnologie FPGA (© 2016, IntraSAT‐Tech).
Interconexiunea fizică a nodurilor sub‐rețelelor cu nodul coordonator trebuie dublată
de implementarea unei stive de protocoale software adaptată înlocuii conexiunilor ȋntre OBC
și instrumentele de date prin intermediul modulelor radio ce utilizează tehnologia FPGA.
Modelul conceptual al unui modul radio FPGA destinat comunicaţiilor radio intra‐
satelitare este ilustrat in Figura 3.2.
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Figura 3.2 Model conceptual al unui modul radio FPGA destinat comunicaţiilor radio intra‐
satelitare: perspectiva stivei protocolului de comunicaţie (© 2016, IntraSAT‐Tech).
Utilizarea unor legături radio intra‐satelitare implică ȋncapsularea fluxului de date sol‐
satelit respectiv satelit‐sol transmis ȋn pachete utilizând protocolul de comunicaţie CCSDS
(Consultative Committee for Space Data Systems) Space Packet Protocol (SPP). Un model
conceptual ce ilustrează incapsularea/decapsularea pachetelor CCSDS pe legătura dintre OBC‐
instrument este prezentat ȋn Figura 3.3.

Figura 3.3 Model conceptual ce ilustrează ȋncapsularea/decapsularea fluxul de date pe
legătura dintre OBC‐instrument (© 2016, IntraSAT‐Tech).
Prin urmare, definirea stivei de protocolul de comunicaţie trebuie să indice modul ȋn
care pachetele CCSDS vor fi ȋncapsulate şi transferate peste legăturile radio UWB de la
entitatea ce iniţiază transferul de date (de exemplu, OBC sau instrument) către entitatea
destinaţie şi reciproc. Aceşti paşi vor fi realizaţi la nivelul interfeţelor SpW/instrument.
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În acelaşi timp mă preocupă consolidarea unei echipe de cercetare pentru depunerea
unui proiect pentru linia de finanţare Resurse Umane/Tinere Echipe. Conţinutul propunerii va
include aspecte privind gestionarea resurselor în viitoarele reţele de acces unificate, tehnici
de transmisie multi‐legătură în sisteme radio mobile şi asigurarea suportului QoS pentru
serviciile rulate în reţele de acces radio. Toate aceste studii vor fi corelate cu activitatea de
cercetare a laboratorului Sisteme Radio şi Celulare.
Implementarea unui mechanism de gestionare a resurselor în arhitecturi cu acces
unificat asigură suportul QoS cap‐la‐cap independent de infrastructura de acces, fără a
introduce costuri operaţionale de interconectare şi de achiziţie de echipamente. Astfel,
mecanismul I‐NAME‐QP ȋmbunătaţit poate extinde gama de aplicaţii implementate la reţele
industriale de senzori asigurând funcţionarea adecvată a aplicaţiilor de siguranţă industrială şi
control de echipamente şi procese industriale în reţele deterministe. Mai mult, în reţele
nedeterministe mecanismul I‐NAME ȋmbunătăţit poate permite aplicaţiilor secundare de
control şi diagnoză să folosească resursele neocupate de aplicaţia principală de monitorizare.
Pentru a îndeplini standardele minimale de eligibilitate pentru diferite categoriide
proiecte şi nu numai, cele mai importante realizări vor fi publicate în special în reviste cu
factor de impact şi având un scor relativ de influenţă.
Nu ȋn ultimul rând, din perspectiva evoluţiei şi carierei academic, obţinerea atestatului
de abilitare reprezintă condiţia necesară pentru atingerea gradului didactic de Profesor
Universitar.
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